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OS FÃ-CLUBES NORDESTINOS

ELVIS TRIUNFAL ENTREVISTA
JORGE CARREGA

O Nordeste Brasileiro é responsável por grande parte dos fã-clubes de Elvis
em atividade em nosso país. Foi a região que mais fã clubes nasceram nos
últimos 10 anos! Temos conhecimento de 10 fã clubes ativos desta região
que realizam diversas atividades para manter a obra de Elvis em evidência!
Segue um breve resumo de cada um e formas de como você pode entrar em
contato com eles.

ALMOST ELVIS JOÃO PESSOA FAN CLUB (PB)
O “Almost in Love” é gerenciado por José
Monteiro Presley que também se apresenta
como “Elvis Cover” nas reuniões. Pelo que
sabemos é o único fã clube em atividade na
Paraíba. Vem realizando com freqüência
seus eventos e atualizando o site do fã clube.
Se você ainda não conhece, vale a sua visite:
http://almostelvisjpfanclub.no.comunidades.net/

AMIGOS DO ELVIS (PE)

O clube “Amigos do Elvis” foi fundado em 2010 por
Herlon Oliveira de Caruaru (Pernambuco). Por
enquanto o fã clube não possui site, porém os
interessados podem entrar em contato por e-mail:
amigosdoelvis@yahoo.com.br O fã clube realizou
seu primeiro encontro no dia 24 de julho de 2011

Jorge Carrega defendeu uma tese de mestrado sobre a carreira
cinematográfica de Elvis. O fruto deste trabalho vai resultar num livro
que será lançado em Portugal. Conseguimos uma entrevista com o
autor para termos uma prévia deste trabalho e conhecer os fatores que
levaram o autor a pesquisar sobre o tema.
ET - Olá Jorge! É uma grande satisfação nossa fazer esta entrevista
com você! Antes de falar do livro, nos conte como Elvis entrou na sua
vida?
JC- Olá a todos os fãs brasileiros do Elvis. É com muito prazer que dou esta
entrevista ao clube Elvis Triunfal.
O Elvis entrou na minha minha vida aos nove anos de idade. Foi na tarde do
dia de Carnaval de 1983 e lembro-me que nesse dia assisti na TV ao filme
Fun In Acapulco, que captou a minha atenção pela cor, pela história e claro
pela música, em especial a cena em que o Elvis cantou Bossa-nova Baby.
Apartir dai fiquei atento aos filmes do Elvis que passavam na TV e mais tarde
já adolescente comecei a procurar os discos do Elvis.
ET- Por que fazer um livro sobre a carreira cinematográfica de Elvis?
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