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PABLO & CONRADO
A dupla Pablo & Conrado é uma das representantes da nova geração da música sertaneja
no Brasil. Juntos desde maio de 2011, os cantores já subiram aos palcos de diversas cidades
mineiras, levando carisma e surpreendendo o público com seu talento e simplicidade. Há seis
anos no cenário musical, eles foram finalistas do Alambique Festival, arrancando elogios dos
fãs e de especialistas com a canção “Pelo certo e o talvez”, composta por Conrado.
Em 2017, os dois lançaram seu primeiro álbum pelo Studio Replace. O CD é composto por
alguns dos sucessos da dupla, além de faixas inéditas.
COMO TUDO COMEÇOU
Músicos experientes no universo sertanejo, Pablo & Conrado começaram a cantar
profissionalmente ainda bem jovens. Cantores e também compositores, os dois já tiveram
outras duplas e iniciaram sua trajetória artística tocando em bares da capital mineira.
Pablo nasceu em Jeceaba, Minas Gerais, onde começou sua carreira. Ainda menino, aos dez
anos, aprendeu a tocar violão e, aos quatorze, já se apresentava em festas da cidade com sua
banda de baile, embalando sucessos e animando o público. Em busca de novos desafios, no
ano de 2008, Pablo mudou-se para Belo Horizonte e, em 2011, começou a cantar ao lado de
Conrado, com quem vem se apresentando nas principais casas noturnas de BH e nos palcos
de muitos outros municípios do estado.
Conrado que é natural de Contagem, Minas Gerais, também deu seus primeiros passos na
carreira musical durante a infância. Aos sete anos de idade já tocava teclado e, por incentivo
do pai, grande apreciador de música, começou a praticar também o violão. Com dez anos,
o menino já fazia shows em casamentos e, quando se formou no Ensino Médio, já tinha seu
talento musical reconhecido pelos amigos da escola, que sempre o chamavam para participar
das festas. Foi a partir daí, por volta de 2005, que o cantor passou a se apresentar em bares
de Contagem e região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2009, participou do programa
Ídolos, promovido pela Rede Record, e nele chegou até a quarta fase eliminatória. Ao lado de
Pablo, Conrado iniciou uma nova fase de sua profissão e, juntos, seguem se desenvolvendo
como músicos e divertindo o público com suas canções.

