Coro Sol Maior
O Coro Sol Maior é natural de Gueifães, Maia e nasce em 2001 como evolução, na idade, do coro
que lhe deu origem – as Clavezinhas de Sol. Actualmente está sediado em S. Mamede de Infesta,
por gentileza da Junta de Freguesia.
Enquanto “Clavezinhas de Sol”, gravaram 3 CDs: a "Festa dos Amiguinhos de Jesus", com
reportório de missa para crianças; um álbum com reportório de Natal; e por fim, editaram a
"Caixinha de Sonhos", com temas para crianças.
A 15 de Dezembro de 2001 faz a sua estreia num Concerto de Natal em Gueifães. Apresenta-se
pela primeira vez em televisão, a 1 de Maio de 2002 na Praça da Alegria. Daí para cá teve o
privilégio de ser convidado inúmeras vezes a participar, além da “Praça”, no Portugal no Coração,
Natal dos Hospitais e Aqui Portugal. Um dos convites mais honrosos e ao mesmo tempo
comovente, foi o ter participado na última Praça da Alegria, transmitido de Gaia, a 11 de Janeiro
de 2013. Cantou o “Hino da Praça”.
É um coro que se dedica, essencialmente, à música coral polifónica. Tem no seu reportório música
portuguesa, canções tradicionais de vários países e com algum enfoque nos Espirituais Negros
(Gospel). O grupo privilegia temas a várias vozes, procurando harmonias e ritmos complexos e que
constituam sempre novos desafios.
Está em preparação um reportório de canções da Disney e de temas da Broadway.
Gravou várias canções que foram editadas em 4 manuais escolares.
Foi fundado e é dirigido desde o início por Nuno Rocha.

Nuno Rocha

Natural do Porto e residente em Gueifães, Maia. Frequentou e concluiu o Curso Superior de Canto
no Conservatório de Música do Porto e de Gaia. Começou a sua carreira de professor na Academia
de Música de Paços de Brandão onde foi fundador do respectivo Grupo Instrumental Orff.
Ministrou Formação Musical e Classes de Conjunto em todas as escolas por onde passou: Escola
de Música do Porto (tendo criado o Coro e Grupo Instrumental), Academia de Música de S.
Mamede (cujo Grupo Instrumental levou por duas vezes à RTP), Escola Profissional de Música do
Porto (onde criou o grupo Percustra), Externato Lúmen (onde criou o Coro que actuou entre
outros locais na RTP).
É coautor de vários Manuais Escolares de Educação Musical da Areal Editores, destinados ao 2º e
3º ciclos.
É professor no Conservatório de Música do Porto e Diretor Pedagógico do Conservatório de
Música da Maia.
É fundador e Director Artístico de alguns coros juvenis – “Clavezinhas de Sol” – com o qual gravou
três CDs, do “Coro Juvenil Arco Íris” e do “IrisCorus” da Associação Académica e Cultural de
Ermesinde. Dirige desde o seu início o Coro da Casa do Pessoal da RTP, os “Afónicos”.
Fundou e dirige o “Coro Sol Maior”.

