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O NATAL DE ELVIS 

Marcelo Neves 

 

Elvis adorava o Natal por isso fazia questão de decorar Graceland e 
convidar os amigos para a troca de presentes. Quando mudou-se para 
Graceland criou o hábito de deixar uma mensagem de Natal na área verde 
da mansão. Todos os fãs que passavam em frente podiam ler a frase “FELIZ 
NATAL A TODOS”. Mesmo depois de sua morte a EPE continuou com o 
hábito decorando Graceland como na época em que estava vivo. Apesar do 
Natal lhe trazer bons momentos, trazia a saudade de sua mãe. Os Natais 
sem sua mãe foi sentido por Elvis até o fim de sua vida. Para o povo 
americano o Natal é uma data muito importante e como Elvis era um 
autêntico americano não fugia a regra. Em 1957 gravou seu primeiro álbum 
natalino que ocupou 4 vezes o primeiro posto das paradas. “Elvis Christmas   
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A morte de Elvis causou tanto 
impacto no mundo que alguns 
meios de comunicação 
mudaram totalmente seu padrão 
de trabalho. Um exemplo disso 
foi a capa da famosa revista 
Rolling Stone sobre a morte de 
Elvis. Nenhuma outra noticia foi 
divulgada pela revista naquela 
edição, somente a frase ELVS 
PRESLEY 1935 – 1977. Nada 
seria mais importante do que 
essa noticia, mas por incrível 
que pareça a revista TIME 
publicou apenas, acredite se 
quiser...2 folhas sobre sua 
morte. A mesma que décadas a 
frente iria ignorar o resultado de 
uma pesquisa em que o público 
apontava Elvis como a 
personalidade do século. Mas 
em agosto de 77 sua vendagem 
abaixou devido o fato. 

 
MANCHETE COPIA A TIME 

 
Mas não só foi a Time que 
menosprezou o acontecimento de 
agosto de 77. A revista manchete no 
Brasil não colocou Elvis na capa da 
revista, apenas publicou uma 
matéria interna. E para piorar disse 
que Elvis havia sido enterrado com 
um de seus macacões!!! 

 

 
Romance com ela nos anos 70. 
Durante uma apresentação Elvis fez 
uma pequena brincadeira sobre o 
fato o que deixou Kathy enfurecida. 
A raiva foi tanta que abandonou o 
palco logo após os comentários de 
Elvis. Mas o Rei sabia quando 
passava dos limites, procurou Kathy 
pessoalmente para se desculpar. 
Depois desse incidente Elvis jamais 
fez outra brincadeira com ela. 
Atualmente ela se apresenta em 
eventos sobre Elvis nos EUA. 

Kathy – Foi uma 
das vocalistas de 
Elvis. Ele chegou 
a ter um pequeno 


