PRESS RELEASE

EHLIU ARREBATA O VERÃO COM NOVO SINGLE “VIRA-LATA”
O calendário diz-nos que o Verão chegou, contudo facilmente constatamos que tal não passa
de uma miragem. A razão? É simples: faltava o novo single do Ehliu! O artista algarvio, de
raízes cabo-verdianas e angolanas, edita agora “Vira-Lata”, novo tema de ritmos quentes e
latinos, que promete fazer subir a temperatura!
Recorde-se que Ehliu estreou-se com “Bailando tu y eu”, seguindo-se “Me Toca Lá”, dois
singles poderosos que colocaram as pistas de dança em chamas. Em “Vira-Lata” repete-se a
fórmula certeira: boa energia, voz quente e a sonoridade que nos remete para o Afrobeat. “ViraLata” já está disponível nas principais plataformas digitais como o Spotify, Amazon, Google
Play ou Deezer.

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.
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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”, deu
continuidade com “Me Toca Lá” e regressa agora com nova demonstração de talento. “ViraLata” é o novo single do artista algarvio e promete arrebatar as pistas de dança neste verão!
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