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NICOLAU SAMARRA
UM BRASILEIRO EM VEGAS
por Marcelo Neves

(fotos superiores) No final do show do
dia 14 / Com Vernon no camarim antes
do show / (Acima) O jumpsuit usado em
73 guardado em Graceland (ao lado)
Elvis sendo recepcionado pelos fãs.
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Em 2004 eu (Marcelo Neves) e Walteir Terciani o presidente da Gang’Elvis
fomos até o Rio de Janeiro, na volta paramos em Aparecida. Aparecida é
conhecida devido ser a cidade do Santuário de Aparecida, a Padroeira do
Brasil. Em 1717 uma imagem foi encontrada num rio da cidade e a partir
desse momento começou uma série de milagres atribuídos a santa.
Primeiramente a imagem ficou por décadas alojada numa capela simples da
cidade. Depois conforme os milagres foram aumentando houve a
necessidade de se construir uma igreja maior. O Santuário erguido depois só
perdia em tamanho para o Vaticano. Um grande comércio surgiu para
atender os peregrinos que vinham até a cidade pagar promessas ou pedir
favores a Santa! Próximo a primeira igreja que alojou a imagem, um jovem
chamado Nicolau Samarra instalou sua loja de imagens. Para o espanto de
todos a loja foi batizada de “Elvis Presley”. Nicolau era um grande fã do Rei
e que tinha muita história para contar. Segundo o próprio Nicolau que era
filho de uma família de árabes bem estabelecida financeiramente, fez uma
viagem aos Estados Unidos em 1969. Seu pai o levou para conhecer Las
Vegas e quem estava voltando aos palcos naquela ocasião...Elvis Presley.
Seu pai lhe perguntou se queria ver o show e ele aceitou com muita
curiosidade. Ainda não era fã de Elvis e o que sabia dele ficava muito
limitado aos filmes que ele assistia. Ele adentrou o International Hotel e
assistiu um dos shows da primeira temporada de Elvis em Vegas!! AutomatiSITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

