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A próxima canção "I'll Remember You" nos fez lembrar de "Aloha", a orquestra 

impecável tocou exatamente os acordes originais! Uma das canções em que Elvis 

solta a voz como ninguém, é "What Now My Love", foi muito aplaudia. Mas popular 

mesmo é "Suspicious Minds" que fez todo o ginásio ficar de pé com todos os fãs 

cantando junto, foi um momento muito divertido no show! O rock poderoso de "A 

Big Hunk O'Love" levantou o publico, mas também já é um indicador que o fim está 

próximo! "My Way" conhecida em todo o mundo fez muita gente chorar, mas o 

momento mais emocionante chegou com a magistral interpretação de "An American 

Trilogy" com direito a uma poderosa participação das Sweet Inspirations, com 

certeza o momento mais forte do show! O público ficou de pé, cantou e chorou 

literalmente com os últimos trechos de "Trilogy", todos incrédulos com tamanha 

beleza de interpretação! Já fui a muitos shows na minha vida, mas nunca vi tamanha 

comoção quanto este momento!  

 

Encontrei meu amigo Gilson (que já cantou em nossas reuniões) estava com os olhos 

inchados de tanto chorar! Foi difícil segurar mesmo a emoção! Nossa expectativa é 

que o Brasil agora seja sempre incluído na turnê mundial de Elvis in Concert. Foi sem 

dúvida o maior evento sobre Elvis que já aconteceu em nosso país! Elvis esgotou os 

ingressos no Ibirapuera e mostrou que ainda é o Rei e que continua "tomando conta 

dos negócios". Agora que o Brasil conhece o clima deste show já estamos 

imaginando uma próxima turnê, será um sucesso ainda maior! Todos os dias 

recebemos e-mails e ligações de fãs contando o quanto ficaram felizes com os 

shows! E já tem muitos fãs tristes pois a turnê está no final! Foi sem dúvida um 

divisor de águas para a Elvismania no Brasil e para a vida de muitos fãs! Hoje 

podemos falar sem nenhuma dúvida que ELVIS passou pelo Brasil e levou com ele 

milhões de corações!  

Ass. Marcelo Neves (Presidente do Fã Clube Elvis Triunfal) 

A última canção "Can't Help 

Falling in Love" já deixou 

muitos fãs tristes, pois o 

sonho estava se acabando. 

Após o show o sentimento 

era único, nunca havia visto 

uma unanimidade em 

termos de show! A emoção 

estava no semblante de 

cada fã que não tinha 

vergonha de expressar o 

quanto estava feliz por 

aquele momento. 

isso que importava. Foi quando minha filha percebeu que nossa câmera havia 

ficado com nossa amiga, e a arquibancada era muito longe do nosso setor. Sem 

a câmera, não teríamos nenhum registro do show que esperamos por tanto 

tempo. Felizmente, minha filha avistou nossa amiga e conseguimos pegar a 

câmera. Enguanto isso, aguardávamos ansiosamente e o Maracanãzinho ia 

lotando. Às 9:30, aproximadamente, apagaram-se as luzes e, sem nenhuma 

propaganda, era hora de Elvis "entrar no prédio". O total entusiasmo dos fãs já 

começou com a introdução, e aumentou com a passagem de Elvis, de um lado 

para o outro, mas todos foram mesmo ao delírio quando o pano branco caiu, foi 

quando o Maracanãzinho realmente tremeu. Assim como aconteceu nos outros 

shows no Brasil, os fãs aplaudiram a cada música, no começo e fim de cada 

uma. How Great Thou Art foi um dos destaques dessa primeira parte. Ao final 

de Sweet Sweet Spirit, The Imperials foram aplaudidíssimos. A emoção foi 

imensa, chorei em diversos momentos, mal podíamos acreditar que estávamos 

ali. Sem dúvida alguma, foi um sonho realizado, para mim e minha filha. A 

primeira parte acabou e, depois de um breve intervalo, os fãs já foram 

agraciados com Trouble/Guitar Man, ótima maneira de o show recomeçar, 

todos amaram, é claro. Cantamos "Suspicious Minds" e  "You've Lost That 

Loving Feeling" e "An American Trilogy" que foi um momento de grande 

emoção, com todos aplaudindo de pé. A imagem de Charlie Hodge colocando a 

capa e Elvis anunciando Can't Help Falling in Love foi o momento de maior 

tristeza, por sabermos que o show estava chegando ao fim e não teríamos mais 

nenhuma apresentação na cidade. Estamos tristes até agora, mas realmente 

esperamos que Elvis in Concert volte, já que a recepção dos fãs brasileiros não 

podia ter sido melhor, não é verdade? Foi uma emoção indescritível, ainda mais 

para nós, que esperamos por tanto tempo. 

 Ass. ZAIDA DE JESUS 

 


