
 

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 28 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 13 

 

ENTREVISTA–TERESINA ELVIS CLUB 
 

 
 
 
1)   ELVIS TRIUNFAL F C   - Olá JJ! Primeiramente parabéns pelos 
projetos realizados no Nordeste envolvendo nosso ídolo Elvis! Conte-
nos como estão as atividades do Teresina Elvis Club!  
 
JJ - Com 02 anos de existência, o Teresina Elvis Club-TEC tem se 
empenhado em divulgar de todas as formas a Vida e Obra de Elvis Presley - 
através de encontros sociais, festas em clubes, programas de rádio, 
entrevistas em TV e jornais e o boletim mensal. Os encontros são feitos na 
minha residência ou de qualquer outro fã. As festas são as oficiais - ou seja: 
em Janeiro (nascimento) e em Agosto (falecimento) de cada ano, com 
banda ou play-back, cover e calouros cantando à vontade. Já passamos por 
05 rádios distintas. O Programa mais duradouro chegou ao nº92, mas, por 
falta de recursos, tivemos de parar ali. Hoje, mantemos 2 semanais: um de 2 
horas, aos domingos (Rádio Cidade 88.5 FM- estamos no nº 15 -  em breve, 
pela internet: www.radiocidadenetcom) e outro, às sextas, (Rádio Club - 700 
AM, no nº 60. Nosso Boletim (Fanzine) de mesmo nome é feito 
artesanalmente no computador à cores, com cerca de 16 páginas com papel 
A4 dobrado ao meio. Está completando 1 ano agora, e pretendemos fazê-lo 
excepcionalmente na gráfica. Para o próximo ano, estamos planejando uma 
excursão à Memphis, junto ao pessoal daí de São Paulo, onde também irei! 
Se existe uma rádio, procuro ser entrevistado ou apenas entrego os CD's... 

O Fã Clube Elvis Triunfal 
procura ampliar seus laços de 
amizade com outros fã clubes 
afim de unir forças. Um fã 
clube bastante atuante no 
Nordeste Brasileiro é o 
Teresina Elvis Club liderado 
pelo JJ (foto ao lado). Esta é a 
segunda vez que faço uma 
entrevista com ele. Na outra 
oportunidade JJ esteve em 
São Paulo onde tive o 
privilégio de conhecê-lo. Esta 
segunda entrevista foi feita por 
e-mail, esperamos que 
gostem! 

CHARLIN CHAPLIN – O gênio do cinema mudo também faleceu neste ano! 
 
 

 
 
MORRE CARLOS LACERDA – Em maio, pouco antes da morte de Elvis, 
morria o famoso político brasileiro que também era escritor! 
 
ROBERTO CARLOS GRAVA O ÁLBUM “AMIGO” O rei da música brasileira 
lançava mais um sucesso na praça, “Amigo”. No especial de fim de ano, 
Roberto faria uma homenagem a Elvis cantando um medley de seus sucessos, 
vestindo um “macacão” a la Elvis! 
 
O PROFETA – A novela fazia sucesso na tela da TV Globo! 
 

 
 
CORINTHIANS – Saia da fila depois de 23 anos sem ganhar títulos! 
 
Os anos 70 também ficariam marcados pelas grandes bandas de hard rock 
como Led Zeppelin, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath. Estes eram grupos 
que tocavam pesado e caíram no agrado dos que admiravam o rock! Mesmo 
com todas essas novas tendências, Elvis era muito respeitado por essas 
bandas e por seus adeptos. Elvis também admirava a nova música e seus 
novos ídolos. Em “Moody Blue,” gravada em Graceland em 1976, possuía 
uma bateria totalmente “Dance Music”, muito em voga no período! O 
compositor de Moody Blue, Mark James, era o mesmo do sucesso “Suspicious 
Minds” de 69, 

SURGIMENTO DO SEX PISTOLS – A 
banda “Punk Sex Pistols” lançava seu 
primeiro álbum “Never Mind The 
Bollocks” e conquistava o mundo. A 
partir disso as gravadoras abriram 
espaço para milhares de bandas 
independentes. Quem acabou 
pegando o gancho do sucesso punk 
foram as bandas de Heavy Metal como 
Iron Maiden e Def Leppard! 
 

DISCO- A onda Disco era a grande sensação 
entre os jovens, grupos como ABBA, Bee Gees, 
Village People e cantoras como Donna Summer 
eram os grandes representantes! O número de 
danceterias crescem durante a década de 70, 
um fenômeno que se estendeu durante a década 
de 80. A Dance Music ganharia força se 
tornando um novo movimento musical! 


