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com Elvis! Mas voltando ao Via Funchal, o ator Cássio Reis ao apresentar os
patrocinadores perguntou se havia fãs dos outros shows presentes ali, poucos
levantaram a mão. Mesmo assim não podemos dizer que o show foi chato, muito
pelo contrário, o show será inesquecível por vários motivos! A animação do público
foi crescendo aos poucos na segunda parte do espetáculo. A Via Funchal lembra
muito o Hilton Hotel devido a cor das cadeiras, o mezanino, o palco próximo das
mesas com vários garçons etc. Como estávamos no fundo houve a possibilidade de
irmos para a lateral do palco próximo da área VIP, ficaríamos de pé, mas teríamos
mais proximidade da banda. Encontramos vários amigos fãs de Elvis como o Walteir
e a Cláudia, mas acabamos formamos um grupo de fãs que incluía além de mim,
Ivone, Vanessa, Márcia e Heitor para ficaramos pulando ao lado do palco! Desta vez
a Vivian não conseguiu ir devido ao nosso filho Gustavinho e por estar com muitos
enjoos (estamos grávidos rsrsrs). Como consegui da 2Share a permissão de fazer a
cobertura (aproveito para agradecer o Marciel novamente pela oportunidade)
poderia levar mais uma pessoa para ajudar! Me lembrei da nossa amiga Vanessa
Presley que não conseguiu ir ao show por problemas particulares. Ela estava muito
triste que não iria ao show, imagine a felicidade dela ao saber que poucas horas
antes do último show da turnê, ela ganharia uma entrada! Quero também agradecer
a Mariana (Ingresso Rápido) que foi extremamente educada e simpática em
conseguir os ingressos e lugares na Via Funchal. Mas antes da Mariana conseguir
nossos ingressos algo aconteceu que gostaria de compartilhar com vocês. Quando
chegamos na Via Funchal meu nome não estava na lista de convidados conforme
combinado. Laerte Machado (2Share) me disse que meu nome estava numa outra
lista numa segunda entrada do evento. Porém não havia o nome da Vanessa, o que
acabou atrasando nossa entrada. Neste meio tempo me deram uma pulseira verde
enquanto tentávamos liberar o acesso da Vanessa. Laerte vendo que o ingresso da
Vanessa estava demorando, conseguiu outra pulseira para a Vanessa.
Em seguida fomos liberados para
entrar na Via Funchal por uma outra
entrada.
Ao
passar
pelo
estacionamento um segurança nos
apontou um caminho a seguir, afinal
estávamos com uma pulseira verde.
Achei estranho que haviam placas
indicando onde eram os camarins dos
músicos e o acesso ao palco. Foi ai
que percebi que as pulseiras davam
acesso ao Backstage do Show, porém
lugar que não estávamos autorizados
a entrar. Conseguimos ver um dos
integrantes do Imperials no camarim.
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Tivemos uma rápida conversa e aproveitamos para gravar um depoimento dele que
irá para a TV Elvis Triunfal. Ele até lembrou um trecho do livro "Elvis Mito e
Realidade" onde o autor Maurício Camargo Brito cita sua experiência num show de
Elvis em 1976. No livro ele encerra sua experiência dizendo: "...e eu satisfeito pela
realização do velho sonho - agora um sonho irrealizável". Herlon de maneira bem
humorada pediu ao Maurício reeditar este trecho, pois "hoje" seu sonho seria
realizado!! Acredito que não só para Herlon, mas para milhares de fãs (me incluo
também), foi como se tivéssemos visto Elvis ao vivo, tamanha foi nossa emoção
durante todo o espetáculo! Também de Pernambuco encontramos Gilvânia (ExPresidente do Elvis Number One) e seu marido, Expedito. Também conheci a Lili a
atual Presidente do Number One e alguns membros! Ela nos adiantou que em breve
vai trazer novidades em relação a seus projetos voltados a Elvis! Foi muito bom
reencontra-los e vê-los num dia tão especial! Do Rio Grande do Sul encontramos
nossa amiga Célia Plácido e Hayde onde tivemos a oportunidade de bater um papo
com essa "veterana" no cenário "Elvis" no Brasil. Alessandra Benelli que coordena o
Grupo "Elvis in Concert Brasil" encontrou outros membros de seu grupo no
Facebook. Ficamos muito felizes em conhecer a Alessandra que é um fã
extremamente dedicada a Elvis! Heitor (meu colega da extinta TCB Brazilian Band
onde eu era contrabaixista) estava presente no show e me trouxe novidades
sensacionais. Hoje Heitor acompanha um cover americano que canta ao lado de
nada mais, nada menos que as Sweet Inspirations! Em breve iremos fazer uma
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