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O site oficial de Elvis está divulgando 
os novos álbuns da série "FTD - 
Follow That Dream". São eles: 
"Another Saturday Night"; 

"Promised Land"  e "Welcome 

Home Elvis". O primeiro foi gravado 
no dia 7 de junho de 1975 em 
Louisiana onde haviam muitos fãs de 
Elvis. Há versões de "The Wonder 

of You" e "Burning Love" que são 
mais conhecidas pelos fãs no início 
da década de 70. Elvis realizou 
ótimos shows em 1975 
contradizendo muitas críticas 
negativas da época! O segundo 
álbum "Promised Land" é de 
encher os olhos dos colecionadores, 
pois se trata de uma versão em vinil 
(duplo). Vem acompanhado de 
encarte e ótimas fotos! O 3º. álbum  
"Welcome Home Elvis" traz o CD 
"Elvis is Back" e um livro de 260 
páginas, sendo que 300 fotos são 
inéditas do grande público. Estes 
álbuns podem ser adquiridos pelo 
Elvis.com 

ATUALIZE SEU E-MAIL 

Verifique na seção “Membros” no 
site Elvis Triunfal se seu e-mail está 
“Ok” em nosso cadastro. Há alguns 
membros que não possuem e-mail 
em nosso banco de dados, por isso 
não recebem nossos e-mails. 
Colocamos uma coluna orientando o 
membro se ele deve ou não enviar 
seu e-mail novamente.  

FAÇA SUA CARAVANA 

Caso você esteja pensando em 
montar uma caravana para 
participar de “Elvis in Concert” e 

“Elvis Experience”, mande seu e-
mail para anunciarmos no site. 
Iremos apoiar os fãs que desejam 
mobilizar outros fãs. Envie e-mail 
para elvistriunfal@elvistriunfal.com  

MANIFESTO 

O fã clube REI (Rio Elvis 

Information) montou um manifesto 
que será enviado a Warner do Brasil. 
O motivo foi a classificação que 
colocaram no DVD Elvis on Tour 
lançado em 2010. Na contra-capa 
diz que há cenas de “Uso de Drogas 
Ilícitas” e “Desvirtuamento de 
Valores Éticos”, o que é um absurdo! 
Não há nada no filme que 

justifique esta classificação. Este 
manifesto pode ser visto na seção 
“Novidades” do site 
elvistriunfal.com. 


