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No dia 3 de março de 1960 Elvis fez uma escala no aeroporto Prestwick 
na Escócia para a alegria dos fãs! Foram apenas duas horas mas que 
ficaram no imaginário daqueles que estavam presentes. Ed Miller era 
um dos sargentos que acompanhavam Elvis naquela ocasião. Disse 
anos depois: “Ele era extremamente agradável, jovem, sincero e teve 
todo o tempo para conversar com todos que encontrava”. Elvis 
aproveitou a oportunidade para ligar a Priscilla que estava em Frankfurt 
na Alemanha. Ian Ghee foi um dos fotógrafos que registrou esta 
passagem. O irmão do fotógrafo, Robert, recebeu um autógrafo na 
ocasião! Poucos fãs sabem que Elvis pisou na Escócia. Nesta edição 
iremos mostrar algumas destas fotos e matar a curiosidade dos fãs! 

 

Nossa meta sempre foi motivar as pessoas a se mobilizarem em torno de 
"Elvis", independente se estão em nosso Estado de origem! Acreditamos 
que os fãs tem grande papel na perpetuação da memória de Elvis em nosso 
país, por isso qualquer iniciativa merece apoio do nosso fã clube! Sempre 
quando há algum evento ou show sobre Elvis, cresce a procura pelos fã 
clubes. Devido a repercussão do Elvis Experience que acontecerá em 
2012 motivou grande procura de fãs por nosso fã clube e acreditamos que 
por outros fã clubes também! Foi assim que de pouco em pouco chegamos 
a 1000 membros! A previsão para 2012 é bastante otimista, acreditamos 
que teremos um "renascimento" de fãs que estavam afastados de 
qualquer mobilização em torno de "Elvis". Queremos agradecer o apoio de 
todos que nos ajudaram e que nos ajudam a perpetuar a obra de um dos 
maiores artistas que o mundo viu 
 

 


