
 

BIO 
A vida musical de FERNANDO CESTER, começou aos sete anos de idade, época em 
que ganhou seu primeiro instrumento musical, um violão. 
 
(1995) FCester, se integra a banda conexão 3, primeira experiência em estúdio de 
gravação, com músicas autorais.“Vitorioso” foi seu primeiro CD lançado  marcou o início 
de seu trabalho como compositor. O álbum contou ainda, com a participação do 
renomado guitarrista Wander Taffo. 
 
(2002) FCester, deu início à sua carreira solo, com o lançamento do primeiro trabalho 
solo, o  CD “MEU MELHOR AMIGO”, lançado pela gravadora Gospel Records. “Lugar 
Real foi a música de destaque” 
 
(2004)FCester, lançou também pela gravadora Gospel Records seu segundo CD 
intitulado “PERTO DE TI”, que conta com onze músicas, sendo nove delas inéditas. 
Uma das faixas especiais é a versão em português da música “ I Can Sing Your Love 
Forever” um grande sucesso nos Estados Unidos e também no Brasil com a música “Eu 
vou Cantar ” Cester trouxe uma nova concepção no segmento em gravação de clip, foi 
um sucesso. 
 
(2006) FCester, lança o  "PODIUM" , aliando muito louvor e rock’n roll, como ele mesmo 
define, “é o lugar onde vc deve sempre estar..”  O resultado desse trabalho é 
musicalmente primoroso,este trabalho teve ainda a participação dos renomados 
guitarristas brasileiros Wander Taffo e Eduardo Ardanuy em todo o trabalho.A música 
“Tempo”ganha destaque e é indicado entre as melhores do ano, o clip dessa música 
esteve nas paradas de sucesso em primeiro lugar em Portugal.Cester teve indicação ao 
Grammy Latino. 
 
(2009) FCester, lança o 4 trabalho com o Intitulo “Siga em Frente” a Gravadora Line 
Records, assumiu o trabalho de distribuição, com o grande destaque  para a música 
Siga em Frente, o clip gravado na Marinha do Rio, teve  grande repercurssão e 
aceitação na Argentina e Portugal. Participação especial Léo Mancini, Vanessa Caran e 
Coral Kadmiel. 
 
(2012) FCester, vem com o projeto mais esperado de Cester, DVD e CD ao vivo “A 
Virada”, a proposta do DVD foi algo mais intimista com 200 pessoas cantando e se 
emocionando em cada acorde e palavra cantada. Foram 18 músicas gravadas ao vivo. 
 
(2013) FCester, lança o single da música “Cada Lágrima” conhecida por todo Brasil, se 
torno a música mais pedida nos shows. 
 



(2015) FCester Lança o single,“Estreito ou Largo”clip dessa música foi gravado no 
Presídio de Guarulhos/SP 
 
(2018) FCester, lança o trabalho “Última Chamada” um trabalho primoroso em questão 
de repertório,e na bagagem não poderia faltar um clássico da música Cristã “O nosso 
General é Cristo” 
 
(Indicações e Premiações - Troféu Talento) 
 
(2006) FCester, recebeu duas indicações: Melhor Albúm Rock e Web Site, na maior 
premiação da música gospel no Brasil, conquistando a categoria Web Site. 
 
(2007) FCester, recebe a  indicação para o  Grammy Latino. 
 
(2008) FCester, recebe a indicação na Categoria Vídeo Clip, com o Clip da música 
TEMPO do CD Podium. 
 
(2009) FCester, recebe a indicação na Categoria Melhor Album Rock e Melhor Clip com 
a Música Siga em Frente. 
 


