
 

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

 
 
 

 
 

 

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 20 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 21 

CURIOSIDADES DO REI 
 

 
 

 
Nesta seção você encontrará curiosidades sobre a carreira e vida de Elvis! 
Como é de domínio público Elvis era uma pessoa de extremos. Por esse 
motivo acabou sendo lembrado por suas excentricidades. Afinal ele era Elvis 
Presley e seus comportamentos, mesmo se quisesse não poderia deixar de ser 
notado ou ter uma vida simples. Tudo que ele fazia ganhava proporções 
gigantescas na mídia e com seus fãs! A idéia é abrir espaço para os leitores 
enviarem suas matérias para esta seção. Desta forma aumentaremos nosso 
intercambio! A seguir você vai ficar sabendo de algumas delas. São 
curiosidades enviadas pelo nosso correspondente no Rio de janeiro, 
Guilherme Carneiro (Presidente do Elvis Presley Graceland) que também é 
colaborador do site Elvis triunfal. Aliás gostaríamos de mandar um grande 
abraço ao Guilherme que sempre nos apoiou em nossos projetos, mesmo 
estando no Rio de Janeiro, já que somos de São Paulo. A distancia realmente 
não é problema quando falamos da palavra amizade! Aguardamos também a 
sua “curiosidade”. Para participar basta enviar um e-mail para nossa redação: 
elvistriunfal@elvistriunfal.com com a matéria que você deseja publicar! 

ELVIS PRESLEY – (Ana Flávia Miziara / Marcelo 
Costa) Editora: Roka  
 
Este lindo livro tem capa dura e fotos então 
inéditas no Brasil. Foi lançado em 1996 pelo então 
Presidente da SPEPS Marcelo Costa, que agora é 
Presidente da BEPS seu novo fã clube. São mais 
de 100 páginas que trazem a público histórias que 
muitos fãs desconheciam, curiosidades como o 
misticismo, karatê, as manias, os extremos e 
muitos mais. 

ELVIS O REI DE LAS VEGAS – 
(Waldenir Cecon)  
 
Primeiro livro lançado pelo Fã Clube 
Elvis World. O livro apresenta a relação 
de todos os shows realizados em Lãs 
Vegas com muitos detalhes sobre 
repertório, jumpsuits, horários etc. O 
grande ponto alto do livro são os 
depoimentos emocionantes daqueles 
que puderam assistir alguns destes 
shows. Outro ponto importante do livro 
são as dicas de Bootlegs* referentes a 
estes shows. *Gravações piratas feitas sem a 
permissão da gravadora, geralmente por fãs na 

platéia. 

ELVIS POR ELE MESMO – Editora Martin 
Claret (Marcelo Costa) A Editora Martin Claret 
apresentou uma série de muito sucesso 
chamada “...por ele mesmo”. Marcelo Costa 
ficou encarregado de traduzir e escrever alguns 
textos do livro que já foi relançado várias vezes. 
São mais de 150 páginas de informações da 
carreira de Elvis como: entrevistas; discografia; 
filmografia; fatos históricos e leitura 
recomendada. Ainda é possível encontrar este 
livro em bancas de jornais ou livrarias. 


