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GINGER ALDENGINGER ALDENGINGER ALDENGINGER ALDEN    
A ÚLTIMA NAMORADA 

 

 
 
Mesmo com toda essa situação ele pretendia casar-se com Ginger.O 
interessante é que nada foi deixado para Ginger em seu testamento feito no 
inicio de 1977. Com a morte de Elvis, Ginger entrou na justiça querendo parte 
na herança alegando que eles casariam em breve. Felizmente Ginger perdeu 
a causa e tentou uma carreira de atriz que foi um fracasso. Depois tentou 
carreira de modelo onde conseguiu se estabilizar. No Especial da CBS de 
1977 Ginger aparece na platéia e Elvis faz questão de apresenta-la. Será que 
é este o motivo que Priscilla nunca quis lançar este Especial em DVD ou 
aquela história que Elvis estaria ruim fisicamente? Os membros da Máfia de 
Memphis não gostavam de Ginger e alguns alegaram que Elvis havia 
gostado dela por se parecer um pouco com Priscilla. Para Linda Thompson 
Elvis precisava de uma namorada “mãe” ao seu lado. Ele necessitava de 
cuidados e de uma pessoa que o vigiasse 24 horas. Ginger era o oposto e 
Linda Thompson e isso pode ter contribuído ainda mais em seu declínio 
psicológico e físico. Sua dependência dos remédios foi algo muito combatido 
por Linda, um dos fatos que contribuiu para o fim do romance. Ginger hoje 
está com 50 anos, está casada e com filhos. Foi a última pessoa que viu e 
conversou com Elvis neste mundo. Uma curiosidade é que anos depois da 
morte de Elvis, Ginger começou a namorar um “Elvis cover”! O romance 
naufragou também, mas as críticas aumentaram e muito. Para muitos fãs 
Ginger foi uma menina ambiciosa que era motivada por sua mãe, tentou 
abocanhar dinheiro da família Presley e não conseguiu. Ass. Marcelo Neves 
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ALOHA FROM HAWAII – 1973 
 

 
 

 
 
 

Ao chegar no Hawaii Elvis é 
recepcionado por milhares de fãs que 
tem a oportunidade de cumprimenta-lo 
pessoalmente! Qual astro hoje em dia 
faria isso? Com Elvis a proximidade com 
os fãs devia ser a mais direta possível, 
era a sua forma de agradecer tanto 
carinho por parte deles. Elvis sabia que 
muitos respiravam o “Rei” 24 horas por 
dia, tamanha devoção não poderia ser 
ignorada. Por isso seus fãs estiveram ao 
seu lado mesmo nos momentos difíceis 
de sua carreira. O projeto Aloha From 
Hawaii seria mais uma maneira de 
chegar aos fãs de todas as partes do 
mundo! Elvis sabia que muitos não 
tinham condições financeiras de visitar 
os Estados Unidos e assisti-lo em Las 
Vegas, o projeto Aloha mostraria a nova 
fase de sua carreira e levaria o nome de 
seu país ainda mais alto. A primeira 
transmissão de um show via satélite 
aconteceu no dia 14 de janeiro de 1973. 
Mas antes por precaução foi gravado um 
show extra, caso o show via satélite 
fracassasse. Na década de 80 este 
show foi lançado com o título de 
“Alternate Aloha” onde Elvis está mais 
a vontade do que o transmitido via 
satélite. Para alguns este foi o último 
grande triunfo do Rei e que após o Aloha 
os desafios acabaram, fator que pode ter 
levado Elvis ao tédio. Para os que 
estavam ao lado dele, presenciaram sua 
preocupação em estar em forma e de 
fazer um ótimo show. Chegou 
emagrecer especialmente por causa da 
show, pois sabia que sua imagem seria 
vinculada em todo o mundo. E realmente 
a “imagem” que ficou imortalizada dele 
acabou vindo deste show.  

O Rei sendo recepcionado 
pelos fãs no heliporto (1973) 

 
 
Foto rara nos bastidores do 
Aloha, nota-se o lendário 
jumpsuit no cabide! Este todo 
ornamentado com águias 
americanas, símbolo dos Estados 
Unidos. O lado patriótico de Elvis 
era algo muito presente e essa 
era uma ocasião que seu país 
também estava realizando outro 
grande feito tecnológico. 
 

Ginger Alden conheceu Elvis no final 
de 1976 e foi a substituta de Linda 
Thompson que morou com Elvis 4 
anos (1972 a 1976). Ginger tinha 20 
anos e Elvis estava com 41 anos. A 
diferença de idade foi algo que não 
trouxe bons fluidos para o Rei. Ginger 
era muito imatura e era mais uma 
“criança” que Elvis iria criar. O próprio 
dizia isso quando estava nervoso com 
as atitudes de Ginger. Elvis queria que 
ela se mudasse para Graceland e ela 
preferia ficar com a mãe. Quando o rei 
estava em turnê o obrigava a levar a 
mãe de Ginger.  


