
Dudé 

 

Descrição: foto do Dudé cantando de óculos escuro e chapéu. 

 

Vocalista há 31 anos. Começou a fazer parte de bandas no início de 89. Em 91, assumiu 

o vocal da banda de Heavy Metal Zerstorer. 

Em 92 começou a estudar canto com a coordenadora do coral da igreja Bom Conselho 

na Mooca. 

 

Em 94 montou a banda Triumph Cover e começou a aperfeiçoar técnicas vocais com 

Nando Fernandes (Cavalo Vapor, Hangar), com quem ficou tendo aulas até o primeiro 

semestre de 2000, sendo que um ano antes ganhou autorização do mesmo para 

trabalhar como professor de canto.  

 

Trabalhou em 99 como coordenador e professor de canto da instituição Lar Escola São 

Francisco, onde ensinou música para adolescentes portadores de deficiência física com 

o objetivo de trabalhar os problemas de fala, coordenação motora e desenvolvimento 

sensorial dos mesmos. 

 

Em 2000 coordenou o coral do Corpo de Voluntariado da AACD da Mooca. 

Atualmente gerencia aulas de canto em sua residência. 

 

Em 2004, fez a oficina de Artes Cênicas da unidade do SENAC da Vila Carrão 

administrado pelo professor Boni. 

 

No segundo semestre de 2004, fez o curso de atores da Oficina dos menestréis 

participando da montagem e atuando no espetáculo musical “Good Morning São 



Paulo” dirigido por Deto Montenegro. Atuou no mesmo espetáculo até maio de 2006. 

 

Em janeiro de 2006 participou como vocalista do quadro “Usina de Talentos” do 

Programa Raul Gil. 

 

Em julho de 2008, tornou-se vocalista da banda Easy Rockers Cover Band que teve seu 

batismo nos palcos em no Dia Mundial do Rock (13 de julho), num show que 

aconteceu no THE WALL, tradicional bar da região do Bixiga. Atualmente, os Easy 

Rockers possuem dois KISS CLUB (projeto da KISS FM que visa apoiar bandas de Classic 

Rock) em seu currículo. 

  

Em 2009 e 2010 deu início às bandas A Velha Pantera e Dudé Blues Band, ambos 

projetos direcionados para o Blues. 

  

Em 2014, iniciou os trabalhos com a Dudé E A Máfia, banda que mistura o Blues com o 

Rock And Roll anos 70. 

 


