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FÃ CLUBE MAIS ANTIGO DO
BRASIL EM ATIVIDADE

Em 2005 Elvis completava se estivesse vivo 70 anos. Na ocasião
encontramos uma matéria sobre o fã clube Ceará Gang Elvis de Sônia
Presley. Através dessa matéria descobrimos um pouco mais do fã clube
mais antigo no Brasil em atividade. Veja esta matéria na integra abaixo:
Eu trabalhava como guarda de segurança na primavera de 1969 no Flamingo
Hotel. Eles estavam contratando guardas porque os proprietários do Flamingo
iam abrir um novo hotel chamado "THE INTERNATIONAL". Fizemos
treinamento no Flamingo e a maioria de nós foi transferida para o "Big I" no
verão de 1969 para nos familiarizarmos com a estrutura do novo hotel.
Uma vez sabedores de tudo o que era necessário sobre segurança, chegara a
hora do hotel ser inaugurado. A primeira artista a se apresentar no Salão
Principal de Shows foi Barbra Streisand. A maioria de nós seguranças tinha
escoltado apenas alguns nomes famosos no Flamingo antes da transferência
para o novo hotel. Eu tinha conhecido Tom Jones, Harry James, The Platters,
Fats Domino, The Righteous Brothers e outros, mas eles não precisavam de
escolta para entrar ou sair do palco por causa da estrutura do hotel e também
porque não eram assediados por muitas pessoas. Nos disseram que tínhamos
que escoltar Miss Streisand e seu grupo até o palco e só isso. Não devíamos
falar com ela ou seu grupo, a não ser que falassem conosco. Até que nos
divertíamos sendo seus seguranças, mas na maior parte do tempo ela ficava
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Eterno Rei do Rock - Os fãs de Elvis Presley celebram hoje 70 anos desde o
nascimento do eterno “rei do rock”, cuja majestade, para eles, não foi
abalada nem pelo alistamento militar, nem pelos diversos problemas
pessoais que marcaram o fim da trajetória do artista que mais vendeu discos
na história da indústria fonográfica. Para festejar a data, os integrantes do fãclube Ceará Gang Elvis Presley realizam hoje um show-tributo, com o cantor
cover Gerard Presley. A apresentação de logo mais é programa certo para
elvismaníacos de carteirinha, como a professora Sônia Presley, fã do rei do
rock desde 1957, quando assistiu em Fortaleza ao filme “Love me tender “Ama-me com ternura”, na versão em português. “Eu era pixota. Quando vi
Elvis, me encantei, fiquei deslumbrada, não só pela beleza dele, mas pelo
talento, a maneira dele cantar com alma, com expressão”, relembra Sônia,
que desde então passou a colecionar tudo que se referisse a Elvis, desde os
vinis (são mais de 120 que ela guarda até hoje), até fotos, revistas, livros e
mesmo “souvenirs” mais inusitados, como travesseiros, telefones, bolsas e
mochilas que ela carrega aonde quer que vá. Já o Ceará Gang Elvis Presley
- segundo Sônia, o mais antigo do Brasil - iniciou suas atividades em 1962,
com um fã-clube por correspondência, fundado pro Dani Presley.
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