PRESS RELEASE

EHLIU PREPARA-SE PARA DOMINAR O VERÃO COM “ME TOCA LÁ”

Depois de surpreender tudo e todos com “Bailando Tu y Eu”, tema em jeito de convite para
dançar, Ehliu está de regresso! O cantor algarvio, de raízes cabo-verdianas e angolanas,
prepara-se para incendiar as pistas de dança com o novo single, o imparável “Me Toca Lá”.

Então não chega o primeiro trabalho a solo, onde promete domar os ritmos afro-latinos, R’n’B,
Pop, Ghetto e Zouk, nada melhor do que uma amostra ao vivo do que nos espera! Para tal,
basta ir à FNAC do Algarve Shopping amanhã, sábado 28 de abril, pelas 16h e desfrutar de
um showcase intimista com entrada gratuita!
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Hélio Santos, aka Ehliu é um talentoso cantor e autor de origem algarvia, oriundo da cidade de
Albufeira, nascido a 23 de fevereiro de 1981. De descendência cabo verdiana por parte de pai
e angolana de mãe, Ehliu cresceu envolvido em uma riqueza cultural onde o gosto pela música
reinava.
Em 2011 inicia o seu primeiro contato com a música, num projeto conjunto com os "DND", no
qual escreviam e cantavam temas ao estilo de R’n’B e Reggaeton. No ano de 2013 decidiu
apostar e iniciar a sua carreira musical a solo, com o apoio e a participação de outros
produtores e músicos, desenvolvendo assim as suas aptidões, voz e estilo musical.
Na presente data, Ehliu tem trabalhado no seu projeto a solo tendo, em abril de 2017,
apresentado o mesmo ao público no Auditório Municipal de Albufeira, a convite da Câmara
Municipal.
Para breve irá ser lançado o seu primeiro trabalho, resultado de uma fusão musical que inclui
os géneros de R’n’B, Pop e Ghetto Zouk. Neste projeto, Ehliu mostra uma voz madura e uma
símbiose perfeita de ritmos musicais, que prometem ficar registados e satisfazer o gosto dos
ouvintes.
Dono de uma humildade desarmante e de uma energia positiva contagiante, Ehliu conquista
facilmente quem o rodeia e espera fazer o mesmo em maior dimensão através da música.
Iniciou a sua colaboração com a Music For All com o lançamento de “Bailando Tu y Eu” e dá
agora continuidade com o seu mais recente single, “Me Toca Lá”!
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