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1979 – TONY LEMOS 
 

O “Fantástico” da TV Globo procurava um “Elvis” brasileiro e encontrou 
Tony Lemos. Tony usava jumpsuit, costeleta e cantava bem, o que foi 
suficiente para que a TV Globo produzisse clipes com o cantor. O sucesso foi 
tão grande que Tony chegou a lançar um disco com versões das músicas de 
Elvis. Estes clipes podem ser encontrados no YouTube. A RCA lançava mais 
3 discos: “Elvis by Request Specially for Brazil” ; “Our Memories of 
Elvis” e “Série Disco de Ouro Vol 2” A K-Tel com a autorização da RCA 
lançava uma coletânea intitulada “Love Collection” com uma falha 
imperdoável. As músicas foram editadas e cortadas quase pela metade, para  
não ficarem fora do álbum. O filme “Elvis não morreu” estreava nos 
cinemas! 
 

 
  

1980 – POLÊMICAS 
 

O “Fantástico” novamente colocava uma matéria que paralisou os fãs! 
Várias entrevistas com alguns médicos que fizeram a necropsia de Elvis. O 
“Fantástico” queria saber os motivos que levaram a morte do Rei. Um deles 
dizia que Elvis não morreu de overdose e sim do inchaço de seu coração. A 
gravadora lançava apenas um álbum neste ano “Our Memories Vol 2”. 
 

1981 – JOE ESPOSITO NO BRASIL 
 

O grupo “Carpenters” esteve no Brasil em 1981 onde realizaria seu último 
show no Shopping Sendas, hoje “Grande Rio”. Um de seus guarda-costas 
era nada menos nada mais que Joe Esposito, fiel amigo de Elvis. Sua 
passagem passou despercebida por muitos fãs de Elvis na época. Esposito 
também passou por São Paulo acompanhando o famoso grupo. Eu (Marcelo 
Neves) com apenas 10 anos se correspondia com o fã clube “Elvis Brazilian 
Friends”. Foi minha primeira experiência como um membro de fã clube. A 
gravadora do Rei lançava mais 4 discos no Brasil, incluindo o “Specially For 
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“Specially for Brazil” foi selecionado com a 
parceria de fã clubes no Brasil como: “Elvis 
Playhouse”; “Grupo The Pélvis”; “Sunrise 
of Rock”; “Forever King Forever Elvis”; 
“Ceará Gang” e “Gang Elvis Curitiba”. Em 
“Our Memories of Elvis” o velho Coronel se 
aproximava de Vernon e lançava um álbum 
com versões inéditas. Vernon morreria em 
seguida e seria enterrado em Graceland. 
 

  
 
MTV NÃO CONHECE MÚSICA! A 
TV “especializada” em música quem 
diria, não conhece a história da 
música! Um exemplo clássico, foi o 
programa MTV Mais Especial Elvis 
Presley. O que se viu foi uma 
sucessão de absurdos que irritaram 
os fãs! Dentre as “pérolas” estão 
que Elvis tomava “drogas” para as 
“dores nas costas”. Para a MTV 
metade da banda do Rei era 
formada por agentes do FBI 
rsrsrsrs! E para fechar com “chave 
de ouro”, Elvis havia convidado os 
Beatles para serem sua banda de 
apoio após o fim da banda!! 

 
 
SITE DA SONY BMG – O site da 
sony-bmg excluiu o cadastro dos 
fã clubes de Elvis em sua página, 
assim como outros fã clubes! 
Atualmente só há 14 álbuns 
disponíveis em catálogo, muito 
pouco visto o tamanho da 
discografia do Rei. 

 

 
 

SEM INTERNET – Estou sem 
Internet em casa, mas já estou 
providenciando uma. Por causa 
deste fato, não estou conseguindo 
responder imediatamente as 
pessoas.  

DOAÇÕES – Júlio César que cantou em nossa primeira 
reunião voltou ao Lar da Mamãe Clory não para cantar, 
mas para doar. Júlio doou borrachas de panela de 
pressão que serão comercializadas pelo Lar. Parabéns 
Júlio! Em janeiro de 2008 ele estará recepcionando os 
amigos do Fã Clube Elvis Triunfal! 

VENDA DE FANZINES – Em 
nossa segunda reunião estaremos 
vendendo todos os números do 
Fanzine Elvis Triunfal. Será uma 
oportunidade de completar sua 
coleção. Cada fanzine será 
comercializado por 6 reais. Mais 
detalhes veja em nosso site! 

CORRESPONDÊNCIAS – Iremos 
colocar no site alguns endereços 
que estão errados. Algumas cartas 
estão voltando para nós. Atualmente 
estamos com quase 200 membros 
de vários Estados do país. Um 
número ótimo visto que temos 
apenas 1 ano como fã clube. Como 
site estamos a 5 anos divulgando o 
Rei sem parar!  

 
 

Marcelo Neves 


