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 EDITORIAL  Olá amigos e membros 
do Fã Clube Elvis Triunfal. Já 
contamos com 91 membros até o 
início dessa edição! Temos plena 
convicção que esse número vai 
aumentar e muito visto que 
começamos as inscrições há 4 
meses! O fanzine número 3 se 
esgotou rapidamente, fazendo com 
que encomendássemos mais cópias! 
Queremos agradecer todos os nossos 
leitores que perceberam que nosso 
projeto veio mesmo para ficar, assim 
como o site que já tem 5 anos de 
vida! Neste quarto exemplar vamos 
mostrar quem são os atores que 
fizeram o papel de Elvis no cinema ou 
na TV, o que fazem hoje e como 
foram suas interpretações! Teremos a 
segunda parte dos Covers do Brasil, 
uma matéria que sempre desperta 
muita curiosidade entre os fãs! Iremos 
apresentar aos fãs uma super-matéria 
do documentário “Elvis on Tour” 
gravado em 1972! E como estamos 
recebendo muitos e-mails sobre 
nosso fanzine, teremos mais 
mensagens de nossos leitores! 
Esperamos que gostem desta nova 
edição do Fanzine Elvis Triunfal! 
Dedicamos esta edição para nosso 
querido amigo Nilson Calazans que 
presidiu o grupo The Pélvis por vários 
anos. Gostaria também de agradecer 
o apoio maciço de todos os membros 
do fã clube que nos encorajam a 
continuar com nossas atividades! 
Nosso muito obrigado do fundo do 
coração! Já estamos muito felizes 
com o resultado e isso é apenas o 
começo, podem escrever! Ass. 
Marcelo Neves (Presidente ETFC)  
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