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Francisco Rosário Alves (Coroatá, 11 de novembro de 1980), 
mais conhecido como Chicão dos teclados, é um cantor e compositor 

brasileiro.

Natural de Coroatá no Vale do Itapecuru, situado no centro-leste 
do estado do Maranhão. 

Chicão nasceu com uma má formação óssea, afetando assim 
o seu crescimento, onde viveu no interior até seus 9 anos, de idade. 

Mais nunca deixou que seu problema físico afetasse sua vida, pois sempre 
acreditou ser uma pessoa normal.

No ano de 1989 ainda criança, deixou o interior para viver na cidade, 
pois teria que começar a estudar e em 1994 mesmo sem o dom 

da música, iniciou na aula, sendo o instrumento um teclado. 
Sem entender de harmonia, melodia e de ritmo, enfrentou muito 

mais problema. Mais sabia quê toda a sua força de vontade 
e determinação conseguiria aprender a tocar o primeiro 

instrumento o teclado.

Mesmo sendo contrariado por todos que estavam ao seu redor, 
passou a tocar em bandas acompanhando cantores da época, 
e foi aí que no ano de 2004 formou seu primeiro grupo musical. 

Como a propaganda é alma do negócio, o jovem Francisco Rosário 
investiu na divulgação de CDS promocionais e começou a fazer 

abertura para grandes shows no estado do Maranhão.

Chicão dos teclados foi batizado por amigos, fãs e pelo público 
de “Nelson Ned Do Maranhão”. 

“Tenho a honra de poder lembra esse grande artista Nelson Ned” 
onde canto suas canções, nos meus shows’’ Completa o artista.

Em fevereiro de 2022, Chicão estourou no Brasil ao regravar a 
música ‘’A maior saudade’’ interpretada pela dupla 

Henrique e Juliano. 
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