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A cantora e compositora brasiliense Nathália Lima começou sua trajetória a partir de rodas de

música em família, onde ainda criança, conheceu canções dos principais nomes da Música Brasileira

e em 2000, iniciou o estudo de canto, violão e teoria musical, porém, somente despertou para o

canto como profissão no ano de 2008, quando conheceu o Clube da Bossa Nova de Brasília, quando

passou a se apresentar em eventos pela cidade, e ingressou na Escola de Música de Brasília para o

curso de Canto Popular.

Em 2011, lançou seu primeiro EP contendo canções próprias e foi finalista do 22º Prêmio da Música

Brasileira, na categoria participação popular, no concurso Vale cantar Noel.

No ano seguinte, lançou, com as cantoras Cely Curado, Márcia Tauil e Sandra Duailibe, o cd “Elas

cantam Menescal”, dirigido pelo próprio Roberto Menescal, em que interpreta músicas inéditas e já

consagradas do compositor.

Em 2017, lançou o seu primeiro álbum solo intitulado "Flor do Tempo" (disponível nas plataformas

digitais), com canções autorais e de parceiros, dirigido por Túlio Borges.

Atualmente, Nathália se apresenta ao lado do violonista Rafa Cardoso, por bares e eventos em

Brasília, explorando estilos, como MPB, Bossa Nova e Samba, além de manter o canal

youtube.com/nathalialimampb, com vídeos em que apresenta releituras musicais e faz shows em

formato de live. O repertório do duo está recheado de músicas de Djavan, Marisa Monte, Caetano

Veloso, Alceu Valença, Gal Costa, Tom Jobim, entre outros.

Dona de um timbre singular, a artista tem a Música Popular Brasileira como principal influência e já

se apresentou em shoppings e casas culturais da cidade, como Feitiço das Artes, Bar Brahma,

Pinella, Terraço Shopping, Teatros do Sesc, entre outros.
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