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(Fotos do topo) Cds do show Alternativo e da coletiva de 72, ao lado imagem do show 
“Aloha from Hawaii”, (abaixo) uma foto raríssima do ensaio do Aloha com Elvis usando o 
terno da coletiva do Madison Square Garden. 
 

camente virou um fã assumido quando retornou ao Brasil. Muitos até hoje não 
acreditam em sua história, mas o que importa mesmo é o que seus olhos viram 
naquele show. Nicolau começou a decorar sua loja em Aparecida com quadros 
de Elvis, até chegar aos 50% das paredes tomadas por fotos do Rei. Quando 
chegamos em sua loja em 2004 lá estava ele escutando Elvis em bom volume 
enquanto vendia os santinhos e recordações de Nossa Senhora Aparecida. 
Sabíamos que estava doente com um tumor no cérebro e temíamos em 
encontra-lo debilitado. Mas para nossa surpresa estava bem, andando e 
falando normalmente. Nos mostrou fotos de sua viagem a Graceland e contou 
cada detalhe de como foi esse fato em sua vida. Mostrou também fotos dele 
ainda jovem ao lado de carrões que segundo eles acompanhavam a música de 
Elvis! Fomos embora da loja e nos perguntávamos de como seria o futuro de 
Nicolau com tal doença. No dia 31 de Dezembro de 2007 eu e minha querida 
Vivian Ondir fomos até Aparecida que são 180 kilometros de nossa casa. Ao 
chegarmos em sua loja que estava fechada, nos deparamos com o irmão de 
Nicolau, o Sr. Antonio que chegou até nós e perguntou “Estão a procura de 
meu irmão?”. Disse que sim já me preparando para o pior. Para minha 
felicidade ainda estava vivo, porém a doença tirou sua voz e atrofiou suas 
pernas, impedindo que andasse. Segundo o irmão, Nicolau entende as 
pessoas e que ainda gosta de escutar Elvis. No Natal recebeu um presente 
diferente e divertido. Seu filho alugou uma roupa de Elvis e cantou para ele no 
Natal dias antes. Ele se divertiu com a atitude de seu filho o que lhe trouxe com 
certeza momentos de paz! Eu e Vivian estávamos a procura de Nicolau para 
registrar uma entrevista com ele, que mediante os fatos não pode ser feita. 
Mandamos um grande abraço para ele, e só não fomos até sua casa para não 
atrapalhar a reunião familiar de ano novo. Temos muito respeito por Nicolau e 
tudo que fez por Elvis na cidade de Aparecida. Que Deus esteja com você e 
que receba a paz de Nossa Senhora de Aparecida até os últimos dias de sua 
vida! Estamos torcendo por você! 
 

       

 

 
 

 

Ao lado fotos dos 
primeiros shows de 
Elvis após o retorno 
aos palcos! Talvez 
Nicolau seja o único 
brasileiro que assistiu 
um desses shows em 
1969! Essa  primeira 
temporada é conside- 
rada um dos melhores 
momentos do Rei em 
sua carreira 


