Coleção
invejável

t

rezentos CDs, pelo menos 260
LPs, cerca de 30 discos de 78
rotações, além de 95 DVDs
raros e biograﬁas. Eis a conta
atual do acervo exclusivamente de
Elvis de José Frederico Nascimento
Fernandes, um bombeiro militar
aposentado. São 40 anos colecionando
e uma certeza: não há negócio capaz
de fazê-lo desfazer-se de todo o raro e
invejável material.
“Meu acervo está avaliado em R$ 18
mil, mas não quero vender”, avisa, já
tirando do páreo eventuais
interessados. Fred, como é chamado
por amigos, tem um gosto reﬁnado.
Além de Elvis, dividem o espaço em
sua casa simples no bairro do Tapanã
numerosas preciosidades de gigantes

como Nat King Cole, Dean Martin e
Bing Crosby, entre muitos outros,
mas uma coisa é certa: Elvis é
escutado todos os dias. “E de manhã,
de tarde e de noite”, frisa o
colecionador.
Uma música, em meio a tantas, é
marcante. Assim como o próprio
artista tem as canções que lembram a
triste separação conjugal de Priscilla
(“Separate ways” e “Always on my
mind”), o militar revela a sua: a balada
“Love me, love the life I lead”, que
prometia um amor com a mãe de seus
dois ﬁlhos até após a morte. Mas,
assim como a ex-senhora Presley, ela
não quis continuar a vida a dois, e o
fato ﬁcou para sempre lembrado,
junto com a música.
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ACERVO

40 ANOS DE AQUISIÇÕES E
UMA COLEÇÃO AVALIADA EM
CERCA DE R$ 18 MIL

Na casa do bombeiro aposentado José
Frederico Nascimento há 300 CDs,
260 LPs, 30 discos de 78 rotações, 95
DVDs raros e biograﬁas, material do
qual ele não se desfaz por nada. Todos
os dias ele escuta canções de Elvis em
três turnos: manhã, tarde e noite

‘comprometido’ com essa onda de
Elvis Presley”, antecipa o empresário,
que atualmente mantém a banda
Mojo Doors, a qual envereda no
campo do também lendário Jim
Morrison e cia.
Mas o centro de seu universo é
mesmo Elvis. Na hamburgueria Rock
‘N’ Roll Circus, que comanda com
mais dois sócios no bairro da Cidade
Velha, Artur criou e batizou
sandubões com músicas do rei, o
“Hound Dog” e o “Viva Las Vegas”.
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