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CANTINHO DO FÃ

Meu nome é Antonio Gomes (Muitos me chamam de TONYPRESLEY),
tenho 39 anos e moro na cidade Campina Grande - PB. Comecei a gostar
do Elvis quando tinha 8 anos de idade, desde então me tornei um grande
fã desse que, na minha opinião, será sempre o maior artista musical de
todos os tempos. Sempre sonhei um dia poder adquirir material ligado a
esse artista, assim como, ter a oportunidade de visitar a casa em que
viveu por muitos anos. Esse sonho realizei no dia 16.12.2006, quando
viajei aos EUA para trabalhar por 6 meses e aproveitei para conhecer sua
residência. Como trabalhava na GEORGIA, dirigi por 10 horas, passando
pela casa em que nasceu em TUPELO até MEMPHIS. Foi para mim uma
experiência fantástica e inesquecível, a qual desejo a todo fã que possa
realizar um dia. Hoje sou muito feliz, pois, tenho uma coleção de material
ligado ao Elvis muito boa, assim como, consegui formar minha própria
banda; onde, nas horas vagas, faço apresentações cantando as
inesquecíveis canções do Elvis. Fui por muito tempo uma pessoa muito
pobre, mas Deus me mostrou que com muita paciência, perseverança e
amor, eu poderia superar minhas dificuldades e conseguir realizar os
meus sonhos. Obrigado Senhor por ter colocado o ELVIS PRESLEY em
minha vida
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CURCURIOSIDADES DO REIO REI
Como nesta edição tivemos a
matéria especial sobre a
canção “Almost in Love”,
trouxemos
também
como
curiosidade a capa do jornal
de 16.08.1997 sobre os 20
anos sem Elvis e sobre a
canção
de
Luiz
Bonfá.
Naquela edição tivemos Elvis
na programação de filmes. Na
TV Globo tivemos “Cavaleiro
Romântico” de 1965 e no SBT
o filme: “Elvis – Nos
Bastidores da Fama”. Todos
os filmes foram elogiados pelo
jornal que ainda colocou Elvis
em destaque na seção de TV.
Foi a última vez que se viu
Elvis em tão grande destaque
num jornal brasileiro. O curioso
é que o “Notícias Populares”
era um jornal mais conhecido
por mostrar tragédias das
periferias. A capa do jornal nos
encheu de felicidade visto a
importante data na época!
Hoje o jornal mudou de nome
para Jornal “Agora”.

A foto de Cher com Elvis foi
uma montagem que jogaram na
Internet. Mas a brincadeira
enganou milhões de pessoas
que acreditaram no encontro.
Cher disse em 2002 que nunca o
encontrou pessoalmente, mas
adoraria ser beijada por ele.
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