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música que não vive essa sintonia tentar analisar este show. Por isso somos 
obrigados a ler uma analise extremamente superficial por não compreender 
esta sintonia dos fãs para com Elvis! Este show foi muito mais do que uma 
exibição de Elvis em telões de LED, quem esteve lá e ama Elvis, sabe do que 
estou falando! Mas vamos falar do que interessa. O show serviu para muitos 
fãs se conhecerem pessoalmente, já que em tempos de internet a maioria se 
conhece virtualmente. Tivemos a oportunidade de conhecer muita gente 
legal, apesar do breve contato, foi muito gratificante. De Pernambuco 
conhecemos o Grupo de Amigos Eternal Elvis que como eu já previa, são 
uma simpatia! Este grupo surgiu em 1983 e vem desde então realizando 
inúmeros eventos sobre Elvis! Tive uma conversa bem rápida com André e 
ele me disse que estava no Elvis In Concert de 1997 e em 2002, fico 
imaginando o quanto ele ficou feliz de ver agora no Brasil, com certeza um 
motivo a mais de felicidade! Tenho certeza se houvesse um "Elvis in 
Concert" no Nordeste teria sido um grande sucesso! Quero aproveitar e dar 
parabéns pelas camisetas do grupo.  
 

 
 
Estamos planejando em visitar Pernambuco em 2013 e estaremos se Deus 
quiser nos encontrando com este grupo e outros fã clubes da região, 
provavelmente teremos bastante tempo para conversarmos e muita história 
pra falar agora rs! Outra grande surpresa que tivemos antes do show foi 
nosso primeiro encontro com os "Amigos do Elvis" de Caruaru 
(Pernambuco). Herlon Oliveira o Presidente deste fã clube estava pela 
primeira vez em São Paulo e logo para ver Elvis in Concert, foi sensacional 
ver sua alegria por estar prestes a realizar um grande sonho que era ver este 
show! 

Fizemos um sinal de "Click" para tirar uma foto, ele soltou o sorriso e fechou a porta 

do camarim rsrsrs Aposto que ele achou que fossemos uma dupla de paparazzi's. 

Conseguimos tirar fotos dos camarins das Sweet Inspirations e uma sala destinada a 

músicos convidados. Como sabíamos que não poderíamos estar ali procuramos a 

saída para o local do show, mas acabamos saindo dentro do palco do "In Concert". 

Acho que se tivéssemos combinado não daria tão certo rsrs. Neste instante a 

Mariana nos ligou perguntando onde estávamos. Respondi que estávamos perdidos 

e não encontrávamos o local do show (o que era verdade). Ele solicitou que 

voltássemos ao estacionamento para trocarmos as pulseiras pelos ingressos, assim 

saberíamos onde sentar. Conhecemos a Mariana pessoalmente que se demonstrou 

ser uma pessoa extremamente simpática! Após essa confusão fomos em direção ao 

local do show! A parte debaixo da Via Funchal estava com cerca de 95% de público 

presente, porém a parte de cima (mezanino) não foi vendida. Provavelmente eles 

seguraram esta área para vender caso toda a parte debaixo estivesse esgotada. 

Como não esgotou, a parte superior ficou sem nenhum fã. Deu até um pouco de dó 

ver tantos lugares vazios e tantos fãs loucos para estar ali. A Via Funchal foi o único 

local que não teve a lotação máxima, mesmo assim havia um bom público 

presente!  Antes do show começar Cássio Reis agradeceu Rafael Reisman (Diretor  

 

 

da 2Share) por trazer o projeto ao 

Brasil e deu-se início a última 

apresentação de Elvis in Concert. Eu e 

Vanessa ficamos a principio nos fundos 

do grande salão, até que o Heitor (meu 

ex companheiro da Banda TCB Brazilian 

Band que eu fazia parte) nos deu a 

ideia de ficar do lado esquerdo do 

palco. Hoje Heitor toca com um cover 

americano e conhece todas as Sweet 

Inspirations! Heitor começou tocar 

comigo quando tinha apenas 14 anos 

de idade! Foi sua primeira banda cover 

de Elvis, fico extremamente feliz de vê- 

lo realizando seu grande sonho de tocar ao lado de grandes músicos. Quando 

nos posicionamos na lateral do palco combinamos de agitar bastante para 

chamar a atenção das Sweet Inspirations. Heitor e sua mãe Ivone levaram dois 

cartazes para homenagear Portia e Estelle, eu levei uma bandeira do Brasil para 

entregar a banda, seria nossa homenagem para simbolizar todos os fãs 

brasileiros! O show retomou a segunda parte aonde começamos a levantar os 

cartazes e a bandeira. Num dado momento elas se cutucaram e apontaram em 

nossa direção, soltaram o sorriso e acenaram para nós, ficamos loucos rsrsrs! 


