
Almirzinho Gabriel é músico, cantor e compositor com trinta anos de 
estrada. Toca cavaquinho, violão, contrabaixo, bandolim e batuca na 
mesa.  
 
Entre outras coisas, é formado em comunicação Social - publicidade  -
pela UFPa mas nunca trabalhou com isso. Atualmente no quarto e 
derradeiro ano de Composição e arranjo na UEPa sob orientação dos 
prof.  Dr. Sérgio Molina e Paulo Tiné/ SP; 
 
Tem quatro discos gravados, todos com canções de sua autoria: 
 
Tribos submarinas - LP 
Na boca do peixe 
Vidaboa - Tzandai 
Nazarezinha (EP)- coletânea de músicas autorais para N.S. de Nazaré. 
 
e mais 3 álbuns no forno: 
 
Sambas pra passar no pão – sambas e outras coisinhas 
Num guita  - guitarradas inéditas, com participação especialíssima do 
guitarrista Nelson Faria 
Tintió - instrumental de choros e orquestra, produzido com o 
saxofonista carioca Humberto Araújo 
 
 
Tem músicas gravadas por Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Nazaré 
Pereira, Gang do Eletro, Natália Matos, Keila Gentil, Marco André, 
Mahrco Monteiro, Lucinha Bastos, Claudio Nucci, Flávio Venturini, Vital 
Lima, Joelma Klaudia, Viviane Batidão, Juliana Sinimbu, Aíla, Ronaldo 
Silva e alguns outros.  
 
Shows com Trio D’Alma, Genésio Tocantins, Xangai, Tribo de Jah, Nilson 
Chaves e Walter Freitas, Fafá de Belém, Toni Soares, Antônio Carlos 
Maranhão, Ronaldo Silva, Nazaré Pereira, e outros. 
 
Participou de vários festivais e shows locais e nacionais, Terruá Pará – 
duas edições - Projeto Pixinguinha, Brasil na França, etc. 
 
Tom da Amazônia – projeto de dez filmes documentários produzidos 
com Paulo Jobim para o canal Futura, com a direção de Claudio Savaget, 
onde atuou como músico e apresentador da região. 
 



Na boca do Peixe - Realizador e diretor do documentário de curta 
metragem (18’) com artistas pescadores no litoral paraense e alguns 
inventores eventuais, com bolsa do IAP – Instituto de Artes do Pará.  
 
Perfume barato – livro de haicais, no “prelo” ainda.  
 
Banjos e cavaquinhos VIDABOA – projeto de fabricação de banjos de 
panela de pressão e cavaquinhos artesanais e reciclados VIDABOA 
 
Estudou guitarra com Nelson Faria/ RJ e Floriano Vilaça/ SP; cursos de 
arranjo com Marcos Nogueira, Nailor Proveta, Carlos Almada e Hudson 
Nogueira. 
 
 
 
 


