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Lambateria anima as quintas de Belém  

Festa semanal mantem o salão cheio com música dançante e artistas paraenses 

Belém ganhou um baile semanal dançante que é a pedida para quem quer curtir música latino-

amazônica às quintas. Tendo a frente o guitarrista e produtor musical Félix Robatto, a festa é 

realizada toda quinta-feira no bar e restaurante Fiteiro. 

A partir das 19 horas, o público é recebido com um happy hour dançante em que o repertório 

foi preparado para ir esquentando os quadris. Às 21h30, o grupo “Os Safos da Capital” faz uma 

roda de carimbó raiz, trazendo clássicos para quem quiser dançar e tocar (terão curimbós 

extras no salão para quem quiser tirar um som). 

Às 22h30, 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”. 

Para encerrar a noite sem perder o pique, o DJ Zek Picoteiro dispara seu setlist caliente com o 

melhor da Lambada de todos os tempos. 

Enquanto a programação musical rola no palco, nos televisores espalhados pelo salão, serão 

apresentados trabalhos de artistas visuais paraenses, abrindo mais este canal para a cultura do 

nosso Estado. 

“A festa aproxima cada vez mais os gêneros populares e dançantes que embalam a trilha 

sonora do nosso Estado. Começamos a temporada com um grupo de Carimbó como atração 

fixa da noite, além do meu show que toca um repertório bem variado. Queremos oferecer ao 

nosso público uma experiência bacana, com música dançante, com um de nossos maiores 

símbolos que é o Carimbó e ainda abrir espaço para que artistas de outras linguagens possam 

mostrar seu trabalho também”, explica o idealizador da festa, Félix Robatto. 

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. 

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. 

Serviço: A Lambateria com Félix Robatto, DJ Zek Picoteiro e grupo de carimbó “Os Safos da 

Capital” é toda quinta-feira a partir das 19h no Fiteiro (Av. Visconde de Souza Franco, 555). 

Shows a partir das 21h30. Ingressos: Lote 1/Promocional: R$ 15. Lote 2: R$ 20,00. Lote 3: R$ 

25. Informações: lambateriabelem@gmail.com / (91) 98026-1595 / fb.com/lambateria. 


