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Duas fãs fazem comentários e demonstram seu amor por Elvis! Muitos fãs se 
queixaram pelo tempo gasto em depoimentos. Para alguns seria mais 
interessante ver cenas de bastidores ou shows do que a opinião de algumas 
pessoas. Por outro lado temos uma noção exata de como era o clima quando 
o Rei estava vivo! Durante a entrevista com as fãs, o álbum ao vivo em Las 
Vegas é citado, em seguida mostra-se Elvis ensaiando “Polk Salad Annie”. 
Esta era a grande sensação do show ao lado de “Suspicious Minds”, outro 
ponto forte das apresentações. Os ensaios eram geralmente regados de 
muitas brincadeiras e de canções cômicas como “Cryng time”. Na realidade 
Elvis não gostava de ensaiar, motivo que contribuiu para que não ocorresse 
tantas mudanças no set-list dos shows.  A MGM captou bem o clima 
descontraído dos ensaios e os intervalos, até um passeio de bicicleta de 2 
bancos de Elvis e Joe Espósito foi registrado. Os depoimentos de fãs foram 
 

 
 
Outro fato que fica evidente é a importância que Elvis dava no 
relacionamento com seus fãs! Gostava de saber o que estava sendo feito nos 
fã clubes, enviava presentes que eram sorteados entre os fãs como no caso 
da bicicleta! Em outras cenas recebia os fãs nos bastidores que ficavam 
perplexos de conhecê-lo pessoalmente! Apesar de ter sido cortado do filme  
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

recebidos com críticas por 
outros fãs, isso devido 
ocuparem um espaço 
considerável no filme. Por 
outro lado é interessante ver 
como Elvis era visto e 
interpretado por pessoas  
que o acompanharam na 
época. O que se nota que 
antes mesmo de falecer em 
1977, Elvis já era um mito 
aos 35 anos de idade! 

foi gravado as andanças de Elvis pelo 
hotel internacional cumprimentando 
seus funcionários, numa demons- 
tração de sua humildade! Essas 
imagens vieram a tona a poucos anos 
numa leva de 11 DVDs não 
autorizados! O marketing de 
divulgação do “Elvis Summer Festival” 
acaba ganhando um certo destaque no 
documentário. O Coronel Parker era 
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Estamos a poucas semanas de nossa primeira reunião oficial desde que o 
site foi criado em 2002! O dia 11 de agosto de 2007 será algo marcante para 
quem acompanhou nosso trabalho desde o início. Esperamos contar com 
sua presença e juntos realizarmos um grande tributo a Elvis! Para chegar no 
local de carro é muito simples. Venha pela via Anchieta sentido litoral, 
quando estiver em São Bernardo do Campo virar a direita na SAIDA 21 A . 
Você passará em frente a SCANIA, cruzará a Avenida Kennedy e passará 
em frente ao SESI, depois SENAI e por fim um campo de futebol. Vire a 
esquerda, procure o número 438. A instituição é conhecida como LAR DA 
MAMÃE CLORY, um lugar encantador! O “Lar” possui uma padaria onde os 
próprios internos fazem deliciosos pães e salgados que serão vendidos no 
evento. Você não precisará se preocupar com estacionamento, o LAR DA 
MAMÃE CLORY possui um, totalmente seguro! Se você não pode ir a 
Memphis este ano, nosso evento será uma alternativa de demonstrar seu 
amor a Elvis! Você não poderá deixar de participar! Traga sua família! 
Teremos 2 shows com Elvinho Presley e Júlio César; telão com um 
super filme do Rei, sorteios; danças e exposição de itens! Dúvidas ligue 
para 7465 3503 a partir das 19horas, sábados e domingos o dia inteiro! 
 

DIA 11 DE AGOSTO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Rua Francisco Visentainer, 438 – Bairro Assunção – SP 

Entrada:10,00 (revertida a Instituição Lar da Mamãe Clory) 


