
 
O fã clube Elvis UAI realiza o 

evento ELVIS FEST MINAS, sendo 

o primeiro evento de um fã clube 

no Brasil a ser exibido na integra 

pela internet. 

(2015) Joe Guercio o maestro de 

Elvis falece no dia 4 de janeiro. Já 

em abril Priscilla Presley e Lisa 

Marie Presley inauguraram no dia 

23 de abril de 2015 a "ELVIS 

EXHIBITION, THE SHOW, THE 

EXPERIENCE"! O evento ocorreu 

no Hotel Westagate (Antigo 

Hilton). O evento contou com 

shows e exposição do acervo de 

Elvis como Jumpsuits, joias, 

veículos, livros etc. Infelizmente o 

evento não alcançou o público 

esperado e até um processo está 

em andamento ente EPE e 

Wastgate! Se as coisas não 

funcionaram bem no Westgate o 

mesmo não podemos falar do 

lançamento do CD “IF I CAN 

DREAM” que alcançou o primeiro 

posto no Reino Unido! Em agosto 

o Clube Elvis coloca Elvis no 

Cinema em Minas Gerais! O Elvis 

Uai também de Minas realiza o 2º. 

“Elvis Fest”.  O fã clube ELVIS 

FABULOSO lança o livro 

“Introspecção”.  Em 2015 a novela 

dos aviões acabava, a EPE 

anunciava que ficariam em 

definitivo em Graceland! 

Em 1983 A RCA lançava dois álbuns: 

“I WAS THE ONE” com canções da 

década de 50 e “A LEGENDARY 
PERFORMER VOL 4” trazendo 

algumas preciosidades como uma 

gravação caseira de “Mona Lisa”. No 

Rio de Janeiro um escritor chamado 

Antonio Carneiro lançava um livro 

sobre Elvis chamado “ELVIS 
ESOTÉRICO” contando exatamente 

sobre a fascinação de Elvis sobre a 

numerologia e outros estudos! DJ 
Fontana lançava seu livro “D.J 

FONTANA REMEMBERS ELVIS” 

trazendo recordações do período em 

que acompanhou Elvis! Em 1984 a 

gravadora lançava “ELVIS GOLD 
RECORDS VOL 5” mas sem grandes 

novidades. Mas uma caixa com 6 LPs 

chamada “ELVIS A GOLDEN 

CELEBRATION” chamou a atenção dos 

fãs pela qualidade. Dois livros de 

destaque são: “ME’N ELVIS” de 

Charlie Hodge e Charles Goodman e 

“RECORDING SESSIONS” de Ernst 

Jorsensen, um dos maiores 

especialistas de Elvis no mundo! Em 

1985 era lançado no Brasil o LP em 

comemoração aos 50 anos de Elvis! 

 

No mesmo ano Priscilla resolver contar 

sua história no livro “Elvis and Me” 

que mais tarde ganharia uma 

minissérie de TV 

 

Em 1986 no dia 23 de janeiro ELVIS 

foi incluído no ROCK & ROLL HALL 
OF FAME, Jack Soden (EPE) e George 

Klein fizeram os discursos! O livro 

“ELVIS AND ME” é lançado no Brasil 

como “Elvis e Eu”. Em 1987 Maurício 

Camargo Brito lançava o livro “ELVIS 
MITO E REALIDADE”. 
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SÃO PAULO ELVIS FESTIVAL! Nesta 

primeira edição Di Light venceu na 

categoria Jurados; Elvinho venceu na 

escolha do público e Gilberto 

Augusto venceu na categoria Gospel. 

 

(2014) Em 2014 ocorreu a segunda 

edição do São Paulo Elvis Festival. 

Desta vez Edson Galhardi venceu na 

escolha dos “jurados”; Diana 

Rodrigues venceu na categoria 

“intérprete” e Adam Presley venceu 

a categoria “Gospel”. 
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