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GUSTAVO TELLES | HOJE, AOS 43 
 
 
Hoje, aos 43", 5° álbum de Gustavo Telles & Os Escolhidos, já está disponível para audição nas 
plataformas de streaming.  
 
Ouça no seu player favorito: https://onerpm.link/435868788387  
 
O álbum físico será lançado em 2023. 
 
Gravado no Estúdio Cegonha (Porto Alegre), entre maio de 2021 e julho de 2022,  "Hoje, aos 43" é 
produzido pelo ex-Cascavelletes Luciano Albo (baixo, guitarra, violão, percussão, vozes e 
arranjos), com coprodução de Gustavo Telles (bateria, baixo e voz) e Murilo Moura (teclados e 
voz de apoio). O álbum ainda conta com participações especiais de King Jim (saxofone e 
voz), Maurício Nader (guitarra, percussão e voz de apoio), Rica Sabadini (violão) e Márcio 
Grings (harmônica). Todas as canções são de Telles, parte delas compostas em parceria com 
Luciano Albo, Luís Armando Guedes, Murilo Moura, Rica Sabadini e King Jim (Garotos da Rua).  

https://onerpm.link/435868788387


Sobre Gustavo Telles: 
 
Compositor, cantor e multi-instrumentista, por mais de uma década Gustavo Telles integrou 
a Pata de Elefante (2002 a 2013 | 2016/17), período em que circulou de norte a sul do país e 
ajudou o trio a se tornar uma das expressões do rock instrumental brasileiro. Sua digital está 
impressa em quatro discos, com trabalhos laureados por importantes premiações, entre elas 
o VMB da MTV — Melhor Banda Instrumental (2009), e o Açorianos de Música (em duas 
categorias e edições) — Revelação (2005) e Melhor Disco Instrumental (2011). 
 
Em sua carreira solo, depois da estreia com o álbum “Do seu amor, primeiro é você quem 
precisa” (2010), ele reafirmou sua incursão por gêneros como country, rock, blues e soul em “Eu 
perdi o medo de errar” (2013). Na sequência veio “Ao Vivo no Theatro São Pedro” (2017), 
testemunho de um repertório coerente e genuíno. Já o álbum homônimo “Gustavo Telles & Os 
Escolhidos” (2017) resultou num conjunto de canções elogiado pela crítica especializada em 
diversos sites e publicações, trabalho que ainda teve lançamento em vinil.  
 
Mais informações c/ review completo de "Hoje, aos 43" https://bit.ly/3DgYjZ4  
 

 
Foto: João Freitas, Ocidente, 24 de dezembro de 2022 | Show de lançamento de “Hoje, aos 43”.    
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