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 EDITORIAL  - Olá meus amigos 
membros do Fã Clube Elvis Triunfal. 
É com muita felicidade que 
apresentamos nosso terceiro Fanzine, 
uma antiga idéia que está dando 
muito certo!  O segundo Fanzine foi 
muito elogiado, sem dúvida, superou 
em qualidade o primeiro lançado em 
fevereiro de 2007. Pedimos aos 
membros que quando fizerem o 
depósito, não esquecerem de mandar 
outro e-mail avisando do mesmo. Não 
temos controle de quem faz o 
depósito, portanto, precisamos saber 
quando e que horas foi feito para que 
possamos enviar nosso Fanzine. Para 
esta terceira edição, preparamos uma 
matéria especial sobre o último 
especial de TV do Rei, “Elvis in 
Concert”. Você vai ficar sabendo de 
cada momento e o que aconteceu 
nos bastidores! Trazemos uma 
entrevista realizada neste ano com o 
JJ, que é presidente do Teresina Elvis 
Club. Em outra matéria mostraremos 
como está Ann Margret, a linda atriz 
do filme “Viva las Vegas” de 1965. 
Para  quem gosta do lado “gospel” do 
Rei, preparamos uma matéria sobre o 
assunto também! Esperamos que 
gostem deste novo Fanzine que foi 
feito com muito carinho por Marcelo 
Neves e Vivian Ondir. Agradecemos 
do fundo do coração os membros que 
estão nos ajudando a realizar este 
trabalho de divulgação do nosso 
querido Elvis! Esta edição dedicamos 
para Adair, que presidiu por anos o fã 
clube Elvis Brazilian Friends do Rio 
de Janeiro! Adair, que faleceu em 
1996, realizou um grande trabalho e 
não deve ser esquecida! Ass. 
Marcelo Neves (Pres. Elvis Triunfal) 

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 2 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 39 


