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LAMBATERIA: o espaço da música latino-amazônica no Pará 

Lançada em junho de 2016, a Lambateria é uma festa semanal de música latino-amazônica realizada toda 

quinta-feira em Belém que vem movimentando a cena cultural da capital paraense e que virou ponto de 

encontro para quem quer conhecer e curtir as novidades e a tradicional  música feita no Pará. 

Além de música, a festa também tem espaço para exposição de artistas visuais. Nos telões da casa, são 

expostos trabalhos de artistas locais e exibidos clipes de  artistas paraenses e na entrada da festa são 

ofertados produtos culturais, como CDs, DVDs e camisas, dos artistas que se apresentam no espaço.    

Com um mínimo de três atrações  por noite (show de Félix Robatto, discotecagem de Zek Picoteiro e artista 

convidado), o conceito musical da Lambateria tem relação com o segundo disco do guitarrista que faz uma 

pesquisa sobre as origens da Lambada. A festa mistura música, dança e artes visuais, já que os telões da casa 

são usados para a exibição de exposições fotográficas e clipes de artistas locais. 

Tendo a frente o guitarrista e produtor musical Félix Robatto, a festa começou sendo realizada toda quinta-feira 

no Fiteiro, passou pelo Lamusique e encerrou a temporada no Ouriço Bar e Arte, no centro de Belém.  

A partir das 21 horas, o público é recebido com um happy hour dançante em que o repertório foi preparado 

para ir esquentando os quadris.  

Às 23h30, Félix Robatto e seu Conjunto apresenta seu repertório repleto de Lambadas, Merengues, Cumbias, 

Guitarradas, Carimbós e clássicos do Brega, além de músicas autorais que já se tornaram hinos da noite de 

Belém como “Ilha do Marajá”, “Cabeça Relax e Fígado Total Flex” e “Eu quero Cerveja”. 

Em tempos em que os artistas trabalham basicamente com projetos de incentivo à cultura, a Lambateria é uma 

prova do potencial do mercado cultural, uma vez que a festa não possui patrocínio e é paga unicamente com o 

dinheiro da portaria. Vale lembrar que a festa apresenta atrações regionais, valorizando e vendendo  como 

produto a cultura paraense. 

A festa é procurada por vários artistas para expor seu trabalho, seja para lançamento de videoclipes, como foi 

o caso da cantora Nanna Reis, para apresentação de grupos de dança como Tribal Dance e sendo parte da 

programação de eventos importantes para a cidade como Centenário do Mestre Verequete. 

O baile semanal agrada o público com música dançante e experiências únicas. Para o DJ Zek, a Lambateria é 

um evento multisensorial. “Mais do que uma festa, queremos que nosso público tenha sensações bacanas. 

Além de ouvir, por que não tocar Carimbó? Para isso, teremos instrumentos a mais. Além de ouvir música, por 

que não contemplar trabalhos de artistas da terra? Daí o porquê das exposições. Fora o repertório que foi 

pensado para não deixar a pista vazia”, conta Zek. 

Foram 149 edições, onde cerca de 1500 artistas já tocaram nesses meses de festa. Com um público que 

mistura amantes e curiosos de música paraense, turistas e formadores de opinião, cerca de 30 mil pessoas já 

passaram pela Lambateria. 

Fidelidade – Pensando em oferecer “vantagens” aos clientes assíduos, a festa lançou a carteirinha de 

Lambadeiro Oficial, uma espécie de cartão fidelidade, que vai permitir que os frequentadores registrem suas 

presenças. Após comparecer a quatro festas, o “associado” terá entrada gratuita na quinta ida à Lambateria. 
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Pelo palco, já passaram os seguintes artistas paraenses: Gaby Amarantos, Lia Sophia, Dona Onete, Felipe 

Cordeiro, Pinduca, Gang do Eletro, Strobo, Lucas Estrela, Mestre Solano, Aíla, Orquestra Pau e Cordista de 

Carimbó, Arthur Espíndola, Lucinnha Bastos, Nelsinho Rodrigues, Kim Marques,  Nanna Reis,  Os Dinâmicos, 

a primeira banda do Mestre Vieira, Gina Lobrista, Joelma Klaudia,  Jeff Moraes,  Na Cuíra pra Dançar, André 

Coruja, Liège, Nanda Miranda, Mega Pop Show, Nanna Reis, Kim Marques, Alfredo Reis,  Carla Maués,  Bruno 

BO, Los Bregas, Bruno Benitez + DJs Raul Bentes, Will Love e Azul. 

Entre as atrações nacionais estão Gretchen, Orquestra Contemporânea de Olinda (PE) + Emília Monteiro (DF) 

+ Flávio Renegado (BH) + Dj Nada (Brasília) + DJ Damon Meyer (RS). 

A Lambateria deu pausa e está à procura de uma nova casa. 

Serviço: Informações sobre a Lambateria no www.lambateria.com.br, lambateriabelem@gmail.com e (91) 

98883-5125.  

 

Assessoria de Imprensa Lambateria - Sonia Ferro: lambateriabelem@gmail.com / Tel/Wapp: (91) 98026-

1595. 


