
 

A MEDALHA PRESIDENCIAL DA LIBERDADE 

ARTIGO: MARCELO NEVES 

 

No dia 16 de novembro de 2018 Elvis Presley recebeu a Medalha Presidencial 

da Liberdade,uma das maiores honrarias que um cidadão americano pode 

receber. Essa condecoração foi criada em 1963 para aqueles que fizeram uma 

contribuição especial meritória à segurança ou interesses nacionais dos Estados 

Unidos, paz mundial, cultural ou outras importantes iniciativas públicas e 

privadas. Ao longo das décadas cerca de 40 artistas da música já haviam 

recebido tal condecoração, entre eles estão: Frank Sinatra, Barbra Streisand, Bob 

Dylan, B.B. King, James Taylor, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Com todo o 

respeito aos 40 artistas que contemplam esta lista, mas é incrível que somente 

agora Elvis tenha recebido essa merecida condecoração visto o tamanho impacto 

cultural que Elvis gerou nos Estados Unidos e nomundo! Independente de muitas 

pessoas simpatizarem ou não com Donald Trump, a importância da medalha é 

inegável e o fato merece mesmo ser destacado. O que percebi na cerimônia (sem 

qualquer proselitismo político) foi que Elvis teve uma atenção maior por parte da 

Casa Branca. Donald Trump demonstrou muito respeito e orgulho ao falar de 

Elvis, até mesmo um trecho de “How Great ThouArt” ecoou na cerimônia! Como 

apenas um trecho da música foi apresentada, Trump até comentou que gostaria 

de ter escutado inteira. Em seu discurso, Trump fez uma pequena cronologia na 

vida de Elvis, suas gravações de maior sucesso, sua passagem no exército, suas 

indicações ao Grammy e as 3 vezes que venceu, suas participações na TV como 

AlohaFrom Hawaii e seus shows em Las Vegas. Em minha opinião Elvis foi o 

maior símbolo de LIBERDADE dos jovens nos anos 50.O seu jeito de cantar e 

dançar abriu a mente criativade milhões jovens... 
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MORRE CELESTE YARNALL AOS 
74 ANOS DE IDADE - Artigo: 

Marcelo Neves  
  

Faleceu no dia 7 de outubro de 2018 

a atriz Celeste Yarnall que 

contracenou com Elvis no filme "Live 

a Little, Love a Little" (Viva um 

pouquinho, Ame um pouquinho) de 

1968. Ela é também muito conhecida 

entre os fãs da ficção 

científica  devido sua participação em 

Jornada nas Estrelas na década de 

60. Em 2016 ela foi uma das atrações 

da Elvis Week e foi uma ótima 

oportunidade de conhecer detalhes 

das gravações de "Live a Little, Love a 

Little". Celeste continuava atuante 

mas infelizmente um câncer no ovário 

tirou sua vida aos 74 anos de idade. 

 

FALECIMENTO DE MICHELE 

CAREY - Artigo: Marcelo Neves 

 

A atriz Michele Carey que fez o 

papel de "Bernice" em Live a Little, 

Love a Little" faleceu no dia 21 de 

novembro de 2018, ela tinha 75 anos. 

Sua carreira na TV iniciou na série 

"The Man from TV em 1964 e seu 

último trabalho foi no filme de terror 

"The StayAwake" (1987). Michele 

tinha apenas 25 anos quando 

contracenou com Elvis, "Live a Little, 

Love a Little" foi o filme mais 

"psicodélico" da carreira de Elvis. O 

curioso é que o filme não teve bons 

resultados nos Estados Unidos o que 

impediu de ser lançado em vários 

outros países. Mas um remix da 

música  "A Little Less Conversation" 

que está no filmefoi re-lançada em 

2002 o que levouElvis ao topo... 


