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ELVIS TODAY FAN CLUB (BA)
Vivaldo Filho gerencia um dos mais antigos fã clubes
na Bahia. O Elvis Today é um fã clube bastante ativo na
Bahia. Se você deseja entrar em contato com o clube
segue o endereço: Caixa postal 2493 - Salvador Bahia - Brasil Cep: 40022-970
GRUPO DE AMIGOS ETERNAL ELVIS CLUB (PE)
As fãs Vera Lúcia e Marluce fundaram o
Eternal Elvis Club em 1983. O club geralmente
realiza 3 eventos por ano, janeiro, agosto de
dezembro.
Em
1997
conseguiu
o
reconhecimento de Graceland. O Eternal
realiza também eventos beneficentes sendo um
dos mais antigos do Nordeste! Para entrar em
contato com o club envie e-mail para:

Berenice durante
a 8ª. Reunião.

WALTEIR TERCIANI DA GANG'ELVIS

andrefranclin@gmail.com ou
vera.lima1@hotmail.com

SWEET ELVIS FAN CLUB DE OLINDA (PE)
Bartolomeu Pinheiro fundou o Sweet Elvis Fan Club
no dia 8 de janeiro de 2009. Desde então realiza
encontros, mobiliza a mídia local e vem mantendo o
site do club bem atualizado. O Sweet Elvis Fan Club
lançou um Cordel sobre Elvis em novembro de 2009.
Para saber mais visite o site:
http://elvis-fanclub.no.comunidades.net/
TERESINA ELVIS CLUB (PI)
O Teresina Elvis Club é gerenciado pelo grande fã JJ.
Se trata de um Club muito ativo, realiza eventos, lança
fanzines, tem programa na rádio e até um CD foi lançado
por JJ cantando músicas de Elvis. Eu (Marcelo Neves)
tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando
veio a São Paulo. Visitem o site do club no endereço:
www.flogao.com.br/teresinaelvisclub
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BERENICE DA "ELVIS ARTS" - Tivemos
pela primeira vez em nossa reunião Berenice do
Espaço Elvis Arts! Para quem não conhece, o
Espaço Elvis Arts é um espaço simplesmente
fantástico, totalmente decorado de Elvis com muito
bom gosto. O espaço está sendo usado basicamente
pela Gang'Elvis de Walteir Terciani. Alguns destes
eventos é chamado de 100% Elvis com o Rei no
Telão e Karaokê. Berenice ofereceu o espaço para
que o Elvis Triunfal também fizesse seus eventos ou
criasse um tipo de evento paralelo a estes no Lar da
Mamãe Clory. Estaremos estudando um formato de
evento para se adequar ao Espaço Cultural. Para
quem não conhece a Elvis Arts, o endereço é: Rua
Amaral Gurgel 253, Vila Buarque, Santa Cecília, São
Paulo. (Atrás do Metrô República esquina com a
Marquês de Itú.

Walteir (Presidente da
Gang’Elvis segurando
nosso Gustavinho)
Meses mais tarde
Walteir seria o
padrinho de Batismo
do Gustavo.

- Ficamos felizes com a participação de Walteir
Terciani que levou dezenas de excelentes cartões
importados para serem sorteados. O Presidente da
Gang'Elvis contou a todos sobre as últimas
novidades de Elvis e anunciou que estará viajando
em breve para os Estados Unidos. Na volta com
certeza irá nos trazer mais novidades! Atualmente
realizando os eventos 100% Elvis, Walteir está
inovando a forma de se fazer eventos. A novidade
são os debates em torno de Elvis, um forum onde se
escolhe um tema e todos participam! A idéia é
excelente pois proporciona maior troca de
conhecimento sobre a carreira de Elvis. Ainda não
tivemos a oportunidade de participar, mas em
fevereiro de 2011 participaremos. Na foto ao lado
Walteir segura nosso filhote Gustavinho em sua
primeira reunião de fãs de Elvis. Realmente um fã
clube é como uma família, todos acompanharam a
gravidez de minha esposa Vivian e agora
acompanham o crescimento do pequeno Gustavo.
Queremos agradecer ao Wal que sempre fica até o
final do evento e nos ajuda a desmontar o ambiente!
E também por ser uma fonte de inspiração para todos
os fãs de Elvis de qualquer lugar do país!
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