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ELVIS ON TOUR 
 

 
 
No início dos anos 80 ainda não havia os vídeo cassetes disponíveis no 
mercado. Se você tivesse que assistir um filme na TV, não poderia perder a 
chance, sabe Deus qual seria a próxima oportunidade! A TV Globo foi a 
primeira emissora a exibir “Elvis on Tour” no Brasil. Aqui o título foi 
modificado para “Elvis Triunfal” nome que adotaríamos em nosso fã clube! 
Na época em que o longa era exibido na Sessão da Tarde, contribuía para 
que me ausentasse da escola, acredito que com muitos fãs foi assim! Ficava 
petrificado com aquelas imagens de tela dividida mostrando Elvis em vários 
jumpsuits! Escutando “Burning Love”, não conseguia identificar um cantor 
que se aproximasse dele, era demais! “Elvis on Tour” gravado em 1972 
pelas câmeras da MGM foi agraciado com o Globo de Ouro como melhor 
documentário. O prêmio deixou Elvis extremamente feliz com o resultado! 
“That’s The Way It Is” de 1970 serviu para registrar a volta aos palcos de 
Las Vegas, “On Tour” demonstrou a força de Elvis em uma turnê pelos 
Estados Unidos! Nesta matéria especial vamos recapitular os principais 
momentos e curiosidades desse ótimo documentário! Feche seus olhos e 
vamos imaginar que estamos no ano de 1972, quando Elvis estava em turnê! 
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MENSAGENS DOS FÃS 
 

 
 
ALEXANDRE ROLIM 
Gostaria de parabenizar o site www.elvistriunfal.com , é um dos melhores! 
 
JORGE CAVALCANTE ARAÚJO FILHO 
Olá Marcelo, meus cumprimentos pela feliz idéia deste fã clube. Tenho 64 
anos e tive a felicidade de ver  o nascimento discográfico e no cinema 
também, deste incrível personagem que tornou-se MITÓLOGICO.  Vesti 
casacos de couro, e muito brim-coringa naquela época. Também usei muita 
brilhantina GLOSTORA pra deixar a indefectível juba sempre brilhante, e 
dançar muito rock and roll. Belos tempos. 
 
TELMA ENZ 
Sou fã do Elvis desde meus nove anos. Fiquei muito triste com sua morte, 
pois gostava de assistir seus filmes na TV. Tenho dvds e dois cds, mas um 
cd é gospel. Em casa quando estou limpando o apartamento dos meus 
pais,fico escutando suas músicas,principalmente a gospel,pois sou 
evangélica. Sei que ele gostava muito de ir a igreja, com sua mãe desde 
pequeno. 
 
LUCIANA MACHADO 
Nós, do CWB Rockin' Elvis queremos parabenizá-los pelo primeiro Encontro, 
e que este seja apenas o primeiro de uma série de momentos agradáveis ao 
redor do King. 


