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CONCURSO DE INTÉRPRETES - Tivemos 4 candidatos no
Concurso, foram eles: Leandro Maksud, Vanessa Presley, Alexandre "Elvis
Fair" e Marcelo "Elvis Fair". Todos os participantes ganharam um DVD como
prêmio de participação. A nossa garota "Triunfete" Letícia nos ajudou na
entrega da premiação. A primeira a se apresentar foi Vanessa Presley que
segundo ela estava nervosa devido as presenças da mãe, filho e avó! A mãe
de Vanessa estava fazendo aniversário e todos do fã clube cantaram o
"Parabéns a Você". A música escolhida por Vanessa desta vez foi "Let Me Be
There" e foi muito aplaudida. Leandro Maksud foi o segundo a cantar e foi
muito aplaudido. Marcelo da Elvis Fair cantou "My Way" e Alexandre da
feirinha interpretou "Welcome to my World". Todos sem exceção foram muito
aplaudidos em suas apresentação, mas o grande vencedor da 8ª. Reunião foi
Leandro Maksud, que já participou outras vezes de nosso Concurso. Leticia
(garota Triunfete" responsável pela entrega da premiação ao vencedor não
escondeu a felicidade já que Leandro é seu pai, foi um momento muito
divertido da reunião! Leandro recebeu o convite a cantar 4 canções na
próxima reunião do fã clube.

VISITA AO TÚMULO DE NICOLAU SAMARRA
Marcelo Neves
ao lado do
túmulo de
Nicolau em
Aparecida do
Norte.

SANDRO DOMINGUES - As primeiras vezes que Sandro
Domingues se apresentou no Fã Clube Elvis Triunfal foi em nosso Concurso
de Intérpretes. Recentemente se lançou como cantor e para divulgar essa
nova etapa em sua carreira, fez seu show no fã clube. Sandro em poucas
músicas levantou os fãs que vibraram com suas interpretações. Canções
como "Love me Tender", "Mistery Train/Tiger Man" e "Suspicious
Minds" foram conduzidas com muita competência deste cantor que na
realidade está na ativa a muito tempo! Sandro trouxe dois discos importados
para serem sorteados "Elvis NBC TV Special" e "From Elvis Presley
Boulevard" e um CD "Raised on Rock". Devido aos vários pedidos da
platéia, Sandro voltou no final da Reunião para cantar mais duas músicas. O
espaço do show que seria destinado a William Marks foi transferido para
covers e intérpretes presentes na reunião. Sandro compareceu a Reunião ao

No dia 24 de junho eu (Marcelo Neves); minha esposa Vivian Ondir e nosso
filhinho Gustavo estivemos em Aparecida do Norte visitar a Basílica e visitar o
túmulo de Nicolau Samarra falecido em 08 de junho de 2008. Conheci
Nicolau por intermédio de Walteir Terciani da Gang'Elvis. Na ocasião eu e
Walteir fomos até a loja de Nicolau que na época ainda gozava de boa saúde,
apesar de já estar vivendo com um tumor do cérebro. Para quem frequentou
Aparecida do Norte próximo da Igreja antiga onde ficava a imagem de Nossa
Senhora, se recordará de uma loja bem diferente: A "Elvis Presley Artigos
Religiosos". Era assim que Nicolau deu nome a sua loja de artigos
religiosos. O mais curioso era que sua loja era dividida em duas partes: A
primeira com artigos sobre Nossa Senhora e outros Santos; a segunda era
repleta de quadros de Elvis Presley! Mas tal adoração não era em vão.
Nicolau visitou Graceland ao lado de outros fãs na década de 90. Mas talvez o
mais impressionante fato envolvendo Nicolau foi o fato de ter visto Elvis
ao vivo em 1969, ou seja no retorno de Elvis aos palcos. Nascido de
uma família bem sucedida e famosa em Aparecida do Norte, Nicolau (na
época com 29 anos) estava com o pai Antonio Samarra em Las Vegas,
momento que ficaria marcado para sempre em sua vida. No entanto muitos
fãs não acreditaram na história de Nicolau, já que não trouxe evidências
como fotos ou souvenirs do show. Sua popularidade é tão grande na cidade
que ao perguntar em sua antiga loja como identificaria seu túmulo a
funcionária apenas disse: "Pergunte para qualquer pessoa no cemitério ou da
cidade que irão te mostrar, ele é muito conhecido". Infelizmente os quadros
de Elvis foram retirados da loja. Independente da veracidade se viu ou
não o show de Elvis, Nicolau foi um fã que marcou a Cidade de
Aparecida do Norte como dono da loja de Artigos Religiosos "Elvis
Presley".
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