
 Em Pernambuco eram fundados 

“ELVIS NUMBER ONE” e “SWEET 
ELVIS FAN CLUB”. Em Rio Grande do 

Sul era inaugurado o “ELVIS CAFÉ”. 

2010 a 2017 
(2010) Um box com filmes intitulado 

“Elvis, Film, Rock, Legend”  é lançado 

no Brasil pela Paramount! Mas o 

lançamento do ano foi “ELVIS ON 

TOUR” em DVD e Blu-Ray. Nos Estados 

Unidos diversas salas exibiram a versão 

em alta definição. Em abril daquele ano 

falecia aos 44 anos o fã Marcelo Costa 

que foi presidente da SPEPS e BEPS. Em 

São Paulo era inaugurado o “ESPAÇO 

CULTURAL ELVIS ARTS” e no Paraná a 

“CASA ELVIS”. Em Pernambuco surgia 

o fã clube “AMIGOS DO REI” 

(2011) Na Inglaterra era inaugurada a 

exposição “ELVIS & US”. No Brasil era 

fundado o fã clube “ELVIS NOW” no 

Rio Grande do Norte. No dia 21 de 

dezembro era anunciado oficialmente 

que haveria a maior exposição sobre 

Elvis fora de Graceland, a “ELVIS 

EXPERIENCE” no Brasil. 

 

O mundo lembrava os 10 anos de 

sua partida fazendo Elvis parar na 

capa de grandes revistas como a 

Newsweek: 

 

Em 1988 a minissérie “Elvis and 
Me” nos Estados Unidos. Aqui no 

Brasil seria exibida pelo SBT sendo um 

enorme sucesso. Um outro filme era 

lançado também, a comédia 

“Heartbreak Hotel” onde um grupo 

de garotos sequestram Elvis. O ano 

seguinte (1989) seria marcado por 

grandes lançamentos no Brasil. 

Marcelo Costa agora Presidente da 

SPEPS em parceria com a gravadora 

de Elvis lançam uma CAIXA 
“VERMELHA” com 5 LPs contendo 

muito material inédito por aqui, um 

sucesso de vendas. No mesmo ano 

lançariam um álbum duplo que iria ter 

outras sequências: “ELVIS GOOD 
ROCKING TONIGHT”. E pra fechar  

o ano com chave de ouro Marcelo 
Costa lançaria o livro “ELVIS POR 
ELE MESMO”.  

 

1990 a 1999 
(1990) A Fanzine “Elvis Alive” de 

Norton Coll encerrava suas atividades 

depois de 50 publicações. No Brasil 

era lançado o álbum “Recorded Live 
on Stage in Memphis”. (1991) Era 

fundado no Mato Grosso o fã clube 

“ELVIS PRESLEY’S WORLD” cujo 

Presidente Waldenir Cecon lançaria 

anos mais tarde diversos livros e 

fanzines. No mesmo ano os álbuns 

“Elvis Country”; “In Person” e 
“Essential Volumes 1, 2 e 3”! 
(1992) Foi um ano de grandes fatos 

lá fora e aqui no Brasil. Neste ano DJ 

Fontana visita o Brasil e se encontra 

com fãs. Os álbuns do “Especial da 
NBC”; “Good Times” e “He 
Touched Me” eram finalmente 

lançados em nosso país e o segundo 

volume de “GOOD ROCKING 
TONIGHT”. Mas o que deixou os fãs 

enlouquecidos foi o lançamento de 

“THE LOST PERFORMANCES” com 
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(2012) A EPE juntamente com a 

produtora 2Share anunciam além da  

ELVIS EXPERIENCE, o espetáculo 

“ELVIS IN CONCERT” no Brasil. 

Priscilla Presley realiza um Encontro 

com Fãs em São Paulo. Sem dúvida 

os maiores eventos de Elvis ocorridos 

no Brasil até hoje. 

 

(2013) Depois do sucesso da primeira 

turnê de Elvis in Concert e Elvis 

Experience no Brasil, a produtora 

2share juntamente com a EPE 

repetem o projeto em 2013. Em 

Minas Gerais surgia o fã clube “ELVIS 

UAI“ que iria realizar grandes 

eventos! Em Pernambuco Gilvânia 

Ferreira fundava o atuante Viva Elvis 

Brasil, Fã Clube! Em São Paulo 

ocorria o 1º. 

ELVIS TRIUNFAL AGOSTO DE 2017 - Página 13 


