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Paradoxalmente, somente depois da morte do ídolo, em 1977, Sônia
conheceu o trabalho do fã-clube, filiando-se à associação e aumentando seu
círculo de amigos para superar a dor da saudade.

3ª. REUNIÃO DO FÃ CLUBE
ELVIS TRIUNFAL

“Vi os anúncios de missa para o Elvis, colocados pelo fã-clube. Fui atrás,
conheci o Dani e entrei pro fã-clube, passando a fazer também reuniões e
festas”, conta a professora, que recorda o instante exato em que soube da
partida do cantor. “Eu estava dando aula e, quando cheguei em casa, minha
filha me disse que o Elvis tinha morrido. Eu não agüentei. Costumava dizer
que Elvis era um morto vivo e eu era uma viva morta”. Os novos amigos e o
passar do tempo ajudaram Sônia a superar o trauma. A paixão pelo ídolo só
fez aumentar, inclusive levando a professora a realizar o sonho de conhecer
Memphis, no Tennessee, a “Meca” dos elvismaníacos.
Em 1993, ela viajou pela primeira vez aos Estados Unidos, conhecendo
lugares “sagrados”, como a cidade de East Tupelo, no Mississipi, onde o
cantor nasceu, a famosa mansão em Graceland e o museu dos carros que
pertenceram ao “rei”, onde repousa sua vasta coleção de Cadillacs. “Vi muita
coisa. A casinha onde ele nasceu, a mansão dele, o carro com detalhes de
ouro... Conheci um coreano que foi professor de karatê dele. E vi coisas
incríveis, como quarteirões inteiros só de lojas de produtos do Elvis e até um
hospital construído só com o dinheiro de souvenirs dele”, enumera a
entusiasmada fã.
Em 1997, uma segunda viagem levou Sônia a assistir de perto ao “Elvis in
Concert”, um show virtual do cantor, viabilizado pela tecnologia, com a voz e
as imagens de Elvis em um telão e o acompanhamento de uma orquestra ao
vivo. “Foi inesquecível. E pretendo ir de novo, porque sempre tem coisa nova
pra ver”. Tamanha devoção fez com que Sônia transformasse sua própria
residência em um mini-museu dedicado a Elvis. Em meio a tantas fotos, fica
até difícil ver a cor das paredes. Toda prosa, ela conta que deu o nome do rei
a um dos filhos, e que uma das netas se chama Lisa-Marie, em homenagem
à filha de Elvis.

Novamente estamos convocando você para participar de nosso encontro em
agosto de 2008. A terceira reunião do fã clube ocorrerá no Lar da Mamãe
Clory em São Bernardo do Campo na rua Francisco Visentainer 438 no
Bairro Assunção. A data está agendada para 30 de agosto às 15:00h. Nosso
evento será novamente beneficente e ajudará o Lar da Mamãe Clory. O Lar
acolhe idosos e adolescentes e dá cursos profissionalizantes. Veja abaixo as
atrações desta 3ª.Reunião.
2°. CONCURSO ELVIS TRIUNFAL – 05 candidatos participarão do concurso
para saber quem é o melhor intérprete do evento. O ganhador vai receber
uma camisa oficial do fã clube e uma entrevista para o site Elvis Triunfal.

Outra curiosidade citada pela integrante do Gang Ceará é a existência de
uma Travessa Elvis Presley em Messejana, via assim nomeada em 1995 e
que se junta a uma infinidade de ruas que prestam tributo ao cantor, em
diferentes cidades brasileiras. Como se vê, o séquito do roqueiro ignora o
passar do tempo e as muitas controvérsias relacionadas a Elvis, durante e
depois de sua carreira. Longa vida ao rei.

EXPOSIÇÃO – Nossa tradicional exposição de artigos sobre Elvis. São mais
de 200 LPs, livros, revistas, bottons e muito mais.

SERVIÇO: Ceará Gang Elvis Presley - Correspondência: Rua Paulo
Morais, 860, Apto. 704- Papicu. Contato: 3087-0480 (Sônia Presley).

SHOWS – Apresentações de covers e convidados com música ao vivo! Tudo
isso por 10,00 reais e ainda por uma causa nobre! Participe!

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

FILME RAISED ON ROCK – Filme exclusivo do fã clube Elvis Triunfal
especialmente para o evento. São imagens raras e montagens exclusivas
que surpreenderão você.

