
 
Claude Laliberte visita a sede do Elvis 

Forever em Sorocaba! Ele foi um dos 

raros fãs que viu Elvis em 207 shows! 

 

 (2016) No dia 27 de outubro de 2016 

foi inaugurado o "The Guest House at 

Graceland"!  

 

O resort de 450 quartos custou 92 

milhões de dólares e hoje recebeu 

seus primeiros hospedes!Priscilla 

Presley cortou uma fita azul ao lado 

de Jack Soden (CEO da EPE) e Joel 

Weinshanker.  Foi um ano de muitos 

falecimentos como: Joe Moscheo; Dr. 

Nichopoulos; Scotty Moore e Joe 

Esposito! No Brasil a publifolha 

lançava uma biografia de 120 páginas 

numa luxuosa caixa! Surge o fã clube 

“ELVIS THE KING FAN CLUB SP”. A 

gravadora depois do sucesso do 

álbum: “IF I CAN DREAM” resolve 

Este filme foi baseado no livro “TO 

ELVIS WITH LOVE” escrito por Lena 

Canada que trabalhou como 

enfermeira numa clinica de crianças 

especiais. A história verídica conta o 

amor de Karen ( uma menina 

portadora de uma doença incurável) 

por seu ídolo Elvis! Sua paixão era tão 

grande que conseguiu contato com 

Elvis que sempre retribuía com cartas 

e presentes. A menina acabou tendo 

uma sobrevida por causa da amizade 

com Elvis! No dia 8 de maio de 1980 

falecia aos 92 anos a avó de Elvis, 

Minnie Mae Dodger Presley. Em 

agosto de 1980 a RCA lançava uma 

caixa com 8 LPs chamada “ELVIS 

ARON PRESLEY” trazendo muito 

material inédito. A revista PEOPLE 

colocava Elvis na capa questionando 

qual seria a causa da morte! Nos anos 

80 outros fã clubes surgiram no Brasil, 

gostaria de destacar: ELVIS 

BRAZILIAN FRIENDS (RJ) da fã 

Adair Silva; ELVIS ALIVE (SP) do 

escritor e fã Norton Coll; ELVIS 

TOUCHED BY LOVE (PR) da fã 

Luciana Machado; ETERNAL ELVIS 

(PE) das fãs Marluce Cabral Accioly e 

Vera Lúcia Pereira; THE KING IS 

LOVE (SP); THE HILLBILLY CAT 

(SC) de Carlos Moaci Daussen; 

ELVIS TODAY (BA) e WE LOVE 

ELVIS (SP) do fã paulista Takano! 

Estes clubes juntamente com os que 

já existiam agitaram o cenário Elvis 

por toda a década de 80. Como ainda 

não havia internet a salvação eram as 

fanzines que traziam as novidades dos 

Estados Unidos e Europa. Entre as...  

 

Que mais se destacavam na década 

de 80 eram as publicações do ELVIS 

PRESLEY’S KINGDOM; ELVIS ALIVE e 

GANG’ELVIS. Em 1981 uma mega 

produção da MGM estremeceu o 

cenário, o documentário “THIS IS 

ELVIS”, foi a última vez que um filme 

só sobre Elvis entrou em cartaz! 

 

Também em 1981 Linda Thompson 

vende sua história para uma produção 

de TV “Elvis e a rainha da Beleza”. No 

mesmo ano Albert Goldman lança 

um dos livros mais polêmicos e 

sensacionalistas sobre o rei, o livro 

“ELVIS”. Em 1982 Priscilla Presley 

abre Graceland para visitação que foi 

sem dúvida sua maior contribuição até 

hoje. No Brasil a gravadora relança 

diversos álbuns numa tacada só!  
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lançar outro álbum com a Royal 

Philharmonic Orchestra, o CD “THE 

WONDER OF YOU”. O resultado não 

poderia ser melhor, chega ao topo das 

paradas! 

 

(2017) 40 anos depois os fãs se 

mobilizam de várias formas em tributo 

a Elvis! A EPE inaugura desta vez o 

novo “Complexo de Graceland”.  

 

No Brasil o TCL Fan Club coloca Elvis 

no Cinema  no Paraná! As Web Radios 

começam a ganhar mais espaço entre 

os fãs como os programas: “LET’S 

PLAY ELVIS” (Rádio Elvis Eterno); 

“ENCONTRO COM O REI”; ELVIS 

FOREVER”, “RÁDIO GANG’ELVIS” e 

“ELVIS AND FRIENDS”. 


