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Formada em 2009, a Mamelungos já passou por um momento de consolidação e aceitação em Pernambuco, 
conquistando palcos e fãs com composições próprias, apresentadas em um show dinâmico. É um quarteto formado por 

Weré Lima (cavaquinho, violão e percussão), Thiago Hoover (guitarra), Peu Lima (bateria e ukulele) e Luccas Maia 
(baixo), - na ordem da foto -  com todos se revezando nos vocais.

O ponta pé inicial aconteceu em 2009 em Recife, no Capibar, onde a banda fez uma temporada com o “Música na Beira 
do Rio”, projeto que tinha como finalidade levantar fundos para o trabalho de revitalização do Rio Capibaribe.

O trabalho rendeu mais uma apresentação, dessa vez na feira literária “FLIPORTO”, ocasião que rendeu muitos elogios 
da crítica local. Após a participação no projeto “Oi Novo Som” a banda conseguiu ampliar seu público através das redes 

sociais, sendo convidada para importantes eventos no estado como o Pátio Sonoro (2010),
o Carnaval do Recife (2011 e 2012) e de Pernambuco (2012).

 O primeiro álbum homônimo tem uma variação de ritmos, que passa por ritmos como rock, baião, frevo, reggae, 
samba e foxtrote, quebrando as barreiras da música regional, reunindo variadas influências musicais de cada

integrante. “Pedaço”, “Colemim”, “Me ensina”, “Fanfarra Frevo” e “Ipê Amarelo” são algumas canções que integram o 
disco, produzido e arranjado pelo próprio grupo, em 2010. Foram mais de 2.000 cópias distribuídas, 2.300 downloads 

oficiais e 77.000 plays. A banda também faz parte das Coletâneas “Musica da Massa” (Revista Sounds and Colors – 
Escócia), Pretinho Básico (www.amusicoteca.com.br) e Pernambuco Cantando Para o Mundo (Passadisco – Recife – PE). 
O trabalho teve boa receptividade de público e crítica, gerando convites para tocar em importantes festivais do estado, 
como Abril pro Rock, Pré-Amp e Festival MPB, e indicação ao Prêmio da Música Brasileira, em 2012, além de dividirem 

o palco com artistas como Otto, Silvério Pessoa, Nando Reis, Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e Marcelo Camelo. 
Agora, os artistas estão em fase de pré-produção do segundo disco, que terá músicas inéditas e outras que já são 

tocadas em shows. O single “Varanda”, composta por Thiago Hoover e Vanessa Oliveira, já foi lançado na internet e 
pode ser baixado gratuitamente no site mamelungos.com.br, tal música que faz parte do novo álbum que eles estão 

produzindo e pretendem lançar ainda esse ano, em São Paulo.
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