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Da esquerda p/direita: Elvinho; Dalizio Moura e Júlio Cesar 
    
Dalizio Moura compareceu na Reunião para receber sua premiação de 2º. 
lugar (ECD 2011). Como houveram 2 desistências de shows, conseguimos 
encaixar Dalizio Moura numa apresentação rápida de 30 minutos. Dalizio 
Moura é também Presidente do fã clube Elvis Forever em Sorocaba. Suas 
reuniões e shows em sua cidade vem sendo grande sucesso de público, em 
torno de 200 participantes cada um! Ficamos felizes com sua participação em 
nossa reunião e dizer que estamos devendo uma visita em seus encontros 
também!  Em 3º. lugar na Premiação ficou o cover Júlio César que nos ajuda 
nos eventos desde 2007. Além dos shows que realiza como cover em nossas 
reuniões, é responsável por todo o sistema de som e de me ajudar no palco 
durante as atrações! Suas apresentações com temas de filmes dos anos 60 
incendeiam a platéia deixando um clima bem legal! Fizemos um 
agradecimento por todo o apoio que ele vem nos dando nestas 10 reuniões e 
o desejo que esta parceria continue por muitos anos! A Premiação ECD é 
aberta a todos os covers brasileiros, para participar basta enviar um e-mail no 
período de inscrições. O objetivo não é criar rivalidade, mas aproximar estes 
profissionais que possuem o mesmo ídolo! Queremos a cada ano ampliar 
este projeto do ECD e tornar a Premiação cada vez mais popular entre os 
fãs. Em 2012 haverá a 3ª. edição da Premiação que adotará novos critérios. 
É a primeira vez que ocorre uma premiação anual para covers de Elvis no 
Brasil. Nos Estados Unidos há grandes concursos como os ETA's com a 
participação maciça do e covers de vários lugares do mundo 
 
Se você é cover de Elvis acompanhe nosso site e fique atento, pois em 
2012 teremos novas regras! Oferecemos grande destaque a todos os 
que participam da Premiação. Procuramos premiar aqueles que mais 
realizam atividades abertas aos fãs! A entrega dos Prêmios será sempre 
em nossas reuniões em janeiro de cada ano! 
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Toddy Slaughter e Tony Prince com Elvis em 1972 

    


