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              Um dos grandes compositores da atualidade no Brasil, com mais de 
300 obras gravadas por grandes artistas da MPB, Gabriel Moura vem 
literalmente escrevendo seu nome na história da música brasileira. Fundador 
da Banda Farofa Carioca nos anos 90, ele é o principal parceiro de Seu Jorge 
que já gravou 50 músicas suas, entre elas “Burguesinha”, “Mina do 
Condomínio”, “Amiga da Minha Mulher”, “Alma de Guerreiro” (Tema da novela 
Salve Jorge), “Quem Não Quer Sou Eu” e “Felicidade” sucesso do verão de 
2016. Milton Nascimento, Gilberto Gil, Bebel Gilberto, Alceu Valença, Zé 
Ramalho e Ivete Sangalo também têm gravado suas canções. 

               Seu dom musical vem de família: é sobrinho do maestro Paulo Moura, 
reconhecido como um dos maiores músicos do mundo. Gabriel Moura tem dois 
Prêmios Shell (2002 e 2013) por seus trabalhos como diretor musical de 
teatro em mais de 40 espetáculo profissionais, um Prêmio Orilaxé de melhor 
cantor carioca de 2005, um Prêmio da Música Brasileira em 2010 por seu 
projeto “4 Cabeça” e ainda dois Latin Grammy Awards pelos álbuns do Seu 
Jorge (América Brasil - Melhor Album de MPB e Músicas Para Churrasco Vol 1 - 
Melhor Álbum Pop Contemporâneo) onde Gabriel assina 90% do repertório. 

               Seu primeiro álbum solo “Brasis” com produção musical e arranjos de 
Paulo Moura, teve lançamento independente em 2006 no Brasil e foi 
distribuído no Japão pelo selo Rip Curl Recordings. Em 2013 lançou seu 
segundo álbum “Karaokê Tupi 2” pela gravadora Som Livre. Em 2015 o Canal 
Brasil lançou o filme documentário “Tô Chegando” com uma hora de duração 
onde o próprio Gabriel Moura conta sua história e toca seus grandes 
sucessos. Ainda em 2015 participou do festival Back2Black ao lado das 
cantoras Alcione, Mart’nalia e Fernanda Abreu, foi o show headline da Rock 
Street no Rock in Rio Festival 2015 e abriu o palco principal no Reveillon 2016 
em Copacabana, ao lado de Jorge Benjor e Zeca Pagodinho. 

            Em outubro de 2016, Gabriel Moura tocou Montreux Jazz Festival Japan 
em Tokyo, com o Dj inglês Gilles Peterson no show Sonzeira Live Band. Em 
2017 Gabriel Moura lança pela gravadora Biscoito Fino o seu terceiro álbum 
solo de inéditas “Quem Não Se Mexer Vai Dançar”, gravado no lendário 
estúdio Nas Nuvens e produzido por Liminha 
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