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TICKLE METICKLE METICKLE METICKLE ME    
DIVERSÃO GARANTIDA 

(Marcelo Neves) 
 
 

 
 

semanas pela Allied Artists, uma companhia cinematográfica a beira da 
falência. A produção contava com poucos recursos financeiros e mesmo 
assim o filme foi um sucesso de público. No Brasil “Tickle me” foi chamado 
de “O Cavaleiro Romântico” que foi várias vezes exibido na “Sessão da 
Tarde” da TV Globo. Depois este filme foi visto várias vezes na TV 
Bandeirantes. Tanto fãs como não fãs adoram este filme pelas cenas 
engraçadas e pela ingenuidade da época. O filme conta a história de Lonnie 
Beale (Elvis), um cowboy e cantor que vai trabalhar num Spa e se apaixona 
por Pam Merritt, uma instrutora física. O drama começa quando uma quadri- 
 

 

Sabemos das críticas que Elvis sofreu por 
causa de algumas produções que fez no 
cinema, algumas realmente procedem, 
porém, que uma coisa fique bem clara, 
Elvis era  muito talentoso! Mesmo não 
sendo um “ator” profissional conseguiu 
com seu jeito bem particular  criar um 
estilo “Elvis” de ser nas telas.  Esse jeito 
que só ele possuía foi responsável de 
arrastar milhões até o cinema. Seus filmes 
principalmente os da década de 60 tiveram 
praticamente a mesma temática. A fórmula 
“Elvis”, como era conhecida, consistia 
cantar algumas canções, participar de 
algumas brigas, ficar dividido entre 
algumas garotas e um belo final feliz com 
direito a casamento! Talvez o filme que 
mais sintetizou essa fórmula foi “Tickle Me” 
de 1965. Uma produção feita em poucas 

lha fica no encalço de Pam para 
roubar um mapa onde mostra um 
tesouro escondido. Por várias vezes 
tentam seqüestrar Pam, mas nosso 
herói sempre está por perto pra 
ajudar a garotinha vivida pela atriz 

ELVIS PRESIDENTE – A popularidade de Elvis 
era tão gigantesca nos Estados Unidos que se 
fosse candidato à Presidência ganharia com 
folga. Não era difícil Elvis aparecer nas 
pesquisas de opinião quando o assunto era 
“Quem você desejaria ser o próximo 
presidente?” Até cartazes eram feitos para 
satirizar Nixon, o colocando como “vice 
presidente”. O povo americano anos mais tarde 
colocaria um ator de cinema na presidência, o 
ator Ronald Reagan. Com certeza se Elvis 
tivesse ambições na Casa Branca, ganharia!!!!! 

HOMEM  DO SÉCULO - Em 
2000 a revista Time fez uma 
eleição para descobrir quem 
seria a personalidade do século. 
A escolha foi feita pela Internet e 
Elvis ganhou com 624.574 
votos. A revista não esperava 
esse resultado e ignorou a 
escolha dos leitores colocando 
Albert Einstein em primeiro lugar 

NO SHOW DE TOM JONES – A 
foto ao lado é de 4 de setembro 
de 1974. Elvis está sentado 
assistindo o show de Tom Jones 
em Las Vegas. Em certo 
momento Tom comenta para 
sua platéia a presença do ilustre 
convidado. Os holofotes ficam 
em Elvis e a platéia vai ao 
delírio. Então o convida para 
subir ao palco! Até hoje Tom 
Jones faz questão de lembrar 
essa amizade que durou anos e 
se gaba de ser um dos poucos 
artistas que tinha Elvis como 
admirador e parte da platéia! 

Mande também suas curiosidades 
envie o conteúdo para  o e-mail: 
elvistriunfal@elvistriunfal.com 


