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José Domingos de Moraes nasceu em Garanhuns, Pernambuco em 12/02/1941.
Menino pobre com vários irmãos teve desde cedo contato com a música, pois seu
pai, Chicão, era afinador e tocador de Sanfona de 8 Baixos, pelo interior
pernambucano.
Ainda pequeno, antes dos 10 anos, fora levado pela mãe para tocar junto com os
irmãos, no trio conhecido com os Três Pinguins, para ninguém menos que o grande
nome da música brasileira da época, Luiz Gonzaga. Impressionado com o que viu, o
Rei do Baião deu dinheiro e um presente ainda maior, o número do telefone e
endereço para que ele procurassem caso resolvessem ir ao Rio de Janeiro.
No ano de 1954, a família resolveu ir ao sudeste e encontrar Gonzaga, de quem
Dominguinhos nunca mais saiu de perto aprendendo tudo sobre sanfona, música,
meio musical e através dele passou a conhecer diversos músicos que lhe deram a
cancha necessária para virar o grande músico que se tornou.
Com o tempo Dorninguinhos se tornou um dos grandes nomes da música brasileira
e reverenciado como um dos grandes sanfoneiros do mundo. Tocou com Gilberto
Gil, Gal Costa, Chico Buarque, Djavan entre outros nomes importantes da MPB. Fez
composições com vários deles, mas o grande sucesso veio mesmo com “Eu Só
Quero Um Xodó” em parceria com Anastácia, com quem ainda comporia mais duas
centenas de músicas.
Com o tempo, o nome de Dorninguinhos se firmou de vez entre os grandes da MPB,
os sucessos se multiplicaram e ele passeou por vários ritmos, sendo magistral em
todos eles. porem nunca abandonando o forró onde quer que tocasse, fosse em um
concerto de Jazz ou junto a uma orquestra sinfônica.
Em 1 967 veio morar em São Paulo, cidade que escolheu de coração para seu sua
residência até o dia que nos deixou. Viajava pelo país todo, mas sempre voltava à
terra da garoa onde adorava encontrar seus inúmeros conterrâneos, passear pelos
diversos bairros onde se sentia em casa.
Dominguinhos faleceu em julho de 2013 deixando Órfão: São Paulo, Pernambuco.
Brasil e grande parte do mundo.
Por tudo isso, pela história linda que tem e por ter sido um Paulistano de coração
ele merece ter o nome em urna praça que é passagem de tantos e tantos
nordestinos que assim como ele passaram a amar a capital paulista.”

