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LÍTERA É: André Neto - VoZ e guitarra, Thiago Marques - Guitarra, Lucas PINTO - Baixo e Rodrigo Bonjour - Bateria

A Lítera nasceu no bairro Sarandi em
Porto Alegre, antes mesmo de ter esse
nome. Em 2007, participamos do Festival
de Música de Porto Alegre, fomos
finalistas e tivemos a música “Lá se foi”
incluída no disco do festival.
O cotidiano de um relacionamento,
suas diversas facetas e peculiaridades
serviram de inspiração para “Um pouco
de cada dia”, o nosso primeiro álbum,
lançado em 2009
e escolhido como melhor lançamento de banda gaúcha pelo site ClicRBS.

Imperador Dom Pedro I e a Marquesa
de Santos, a Domitila. Tudo se iniciou
com o lançamento do EP intitulado
EP1 – A Marquesa.

mente, um disco contendo músicas
inéditas e as faixas dos EPs.

Em abril de 2014, a Lítera lançou o
videoclipe da música Domitila. Uma
realização da Tríade Produtora, a
narrativa audiovisual traz consigo
ares e cores do século XIX e uma
história de amor atemporal. O clipe
traça um paralelo do velho com o
novo, já que se apropria de avançadas
técnicas e tecnologias, Tracking 3D e
efeitos visuais ainda não utilizados
por bandas nacionais, para mostrar
uma história do século XIX ao público.
Em junho de 2014 a banda lança o EP2 –
O Imperador e no final de 2015, final-

No ano seguinte, o clipe de “Lá se foi”
estreou no canal MTV.
A Lítera tem participações nas
coletâneas da Rádio Ipanema e Marquise 51 “O Velho O Novo” (2012), da
Rádio Pop Rock e Marquise 51 “Primavera Pop Rock” (2011) e no 10º Festival de
Música de Porto Alegre (2007).
Em agosto de 2013, iniciamos um projeto inspirado no romance registrado
na troca de cartas de amor entre o
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