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Lançado em 1971 

 
Elvis Sings the Wonderful World of Christmas  
   
O COME, ALL YE FAITHFUL  
THE FIRST NOEL  
ON A SNOWY CHRISTMAS NIGHT  
WINTER WONDERLAND  
THE WONDERFUL WORLD OF CHRISTMAS  
IT WON'T SEEM LIKE CHRISTMAS  
I'II BE HOME ON CHRISTMAS DAY  
IF I GET HOME ON CHRISTMAS DAY  
HOLLY LEAVES AND CHRISTMAS TREES  
MERRY CHRISTMAS BABY  
SILVER BELLS  
 

 

 
 

 

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 16 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 25 

 
 

 
 

 

O programa começou às 20hs e 
acabou duas horas depois! Tivemos 
a oportunidade de contar um pouco 
sobre a vida de Elvis, mostrar 
jornais, DVDs, LPs e revistas. 
Simone Polessi levou um álbum de 
fotos que tirou durante sua viagem a 
Memphis e contou como foi entrar 
na casa do Rei. Elvinho interpretou 3 
canções do rei: "Always on my 
mind", "You don't have to say you 
love me" e "Can't Help Falling in 
love". Recebeu inúmeros 
telefonemas de amigos parabeni- 
zando sua performance. A 
participação dos telespectadores foi 
fabulosa com perguntas e elogios ao 
programa demonstrando o quanto 
Elvis é querido no Grande ABC. 
Darcio Arruda relembrou a triste data 
de 16 de agosto de 1977 contando 
onde estava na ocasião! Lembrou o 
impacto na mídia e as várias 
homenagens que fez desde então! 
Darcio deixou todos os convidados a 
vontade e o clima "ELVIS" era dos 
melhores! Várias "externas" foram 
feitas num Shopping Center onde os 
freqüentadores comentavam a 
importância de Elvis ontem e hoje. 
Imagens do DVD "ELVIS ONE 
NIGHT WITH YOU" foram exibidas 
durante todo o programa 
intercalando com outras sobre a 
história de Elvis. Luiz Gonzaga um 
grande fã de Santo André gravou o 
programa em DVD e nos presenteou 
mais tarde. Fernando registrou o 
programa em várias fotos que nos 
enviou por e-mail. São as mesmas 
que estão expostas nesta matéria! 
Após o programa fomos comemorar 
numa pizzaria perto do estúdio! 

(Foto superior) Elvinho, Simone 
Polessi e Marcelo Neves no intervalo 
do programa. (Foto do meio) Elvinho 
acabando de finalizar sua primeira 
música. (Foto abaixo) Fernando que 
tirou as fotos, Dárcio Arruda  o 
apresentador do programa e Elvinho 
Elvis Cover de Santo André! 

Lisa Marie a única filha de 
Elvis era a “xodó” da família 
Presley. Para alegrar o natal 
da pequenina Lisa, Vernon 
o pai de Elvis se vestia de 
papai noel. A foto ao lado 
registra um desses 
momentos de natal em 
família. Além das comemo- 
rações dentro de Graceland  

Elvis também tinha muito trabalho 
em abrir centenas de presentes e 
cartões que recebia de seus fãs. O 
Coronel mandou até fazer cartões 
personalizados que eram enviados 
para fãs especiais ao redor do 
mundo! Até hoje os fãs de alguma 
maneira comemoram o Natal 
juntamente com Elvis. É muito 
comum algum enfeite de Natal ter 
seu rosto ou ter seus discos tocados 
nesta data tão importante! 
Completou-se em 2007, 30 natais 
sem Elvis. O que deixou nossos 
natais um pouco mais triste! Mesmo 
assim um Feliz Natal a todos!!! 


