
 

ELVINHO ELVINHO ELVINHO ELVINHO ––––    VENCEDOR DO ECD 2011VENCEDOR DO ECD 2011VENCEDOR DO ECD 2011VENCEDOR DO ECD 2011    

 
ELVINHO foi o grande vencedor da 2ª. Edição do "Elvis Cover Destaque". A vitória merecida se 

deu ao número de shows abertos, 42 ao total de 2011 e pelo voto dos membros. Já são 151 

shows abertos divulgados no elvistriunfal.com desde 2004 período em que começou a atuar 

profissionalmente! O cover vem se apresentando com banda ao vivo e em certas ocasiões com coral e 

metais! Dentro de suas apresentações abertas, o cover realiza shows beneficentes como as 

apresentações no Lar da Mamãe Clory e ABEM (Associação Brasileira de Esclerose Múltipla). 

O 2º. Lugar na Premiação ficou DALIZIO MOURA que vem se destacando nos últimos anos como 

um dos covers mais ativos no circuito "Elvis". Foram 25 shows abertos em 2011 sendo 64 ao total 

desde 2007 (período em que começamos a divulgar seus shows). Além dos shows, Dalizio organiza 

eventos com seu fã clube "Elvis Forever" em Sorocaba. Seus projetos tem grande projeção na região 

de Sorocaba, assim como suas apresentações. Hoje Dalizio Moura é o maior referencial em sua 

cidade em se falando de "Elvis". O 3º.LUGAR na Premiação ficou JÚLIO CESAR um dos poucos 

covers que se dedica a fase "Movies". Ele também realiza eventos beneficentes no Lar da Mamãe 

Clory desde 2007. Em 4º. LUGAR ficou SÉRGIO BIANCO que foi o vencedor da 1ª. Edição do ECD 

(Elvis Cover Destaque). Sérgio recentemente apresentou um programa de TV em sua região, sempre 

dedicava muito espaço a "Elvis". Eventos beneficentes voltados para Peruíbe também são realizados 

pelo cover com muita freqüência! Queremos agradecer todos os covers que participaram desta 2ª. 

Edição e convidá-los para estarem na próxima edição em 2012!  

ALGUNS OBJETOS DA EXPOSIÇÃO Parte 2 

Traje do encontro com 
Nixon em 1970 

No dia 21 de dezembro de 1970 um encontro entre um 

Presidente e um "Rei" ocorreu na Casa Branca. Numa 

atitude rara, Elvis sai de Graceland sozinho e vai até 

Washington. De lá vai até Los Angeles se encontrar com 

Jerry Schelling (Guarda Costa). Retornam para 

Washington para se encontrarem com Sonny West 

(Guarda Costa). Neste dia escreve uma carta ao Presidente 

Nixon e o conhece pessoalmente. 

 

Jaqueta preta 

Elvis adquiriu esta jaqueta no final da década de 60. Foi 

visto com ela algumas vezes passeando de cavalo em 

Graceland em 1968. Tudo indica que estará na exposição 

do "Experience Brasil". Item ainda não confirmado 

oficialmente 

 
Caixa de 

Correspondências 

Esta caixa de correspondências segundo informações 

seria uma das primeiras que ficavam em Graceland, ainda 

na década de 50. Ainda possuía o endereço antigo, antes 

de ser chamada "Elvis Presley Boulevard". Item ainda 

não confirmado oficialmente 

 
Badge da Policia de 

Denver 

Em 17 de novembro de 1970 Elvis foi até o 

Departamento de Policia de Denver solicitar sua 

"Badge", já que era um colecionador! No mesmo dia 

realizou um show no Denver Coliseum.Item ainda não 

confirmado oficialmente 
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