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NIGHT RIDER DESIGNS – Você ficará maravilhado com a arte gráfica que 
este site disponibiliza de graça! Se você quiser trocar a capa de seu cd 
procure este site, ele cria capas alternativas com um ótimo bom gosto! O site 
também possui um forum destinado para o assunto! Endereço: 
www.nightriders.com Idioma: Inglês 
 
 

 
 
 
TCB WORLD – É a grande sensação do momento! Você não encontrará 
outro site com tantas fotos raras como este! É uma infinidade de assuntos, 
mas para ter acesso a tudo isso você terá que se cadastrar. O cadastro é 
muito fácil de ser realizado, depois disso você pode contribuir colocando 
também suas fotos! Endereço: www.tcb-world.com Idioma: Inglês 
 

 
ELVIS ON CD – Este site especializado em cds possui um banco de dados 
muito bem arquitetado. Você não terá dificuldade de visualizar praticamente 
todos os “bootlegs” e seus dados como: gravadora; ano de lançamento; 
relação de todas as faixas e suas respectivas capas! Um site excelente! 
Endereço: www.elvisoncd.com Idioma: Inglês 
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Helder Moreira, o cover 
de “estilo próprio” 
também é palestrante 
motivacional! 

 

HELDER MOREIRA – Helder é um 
cover muito presente na mídia, já 
participou de dezenas de programas 
de TV e de muitas matérias nas 
principais revistas em circulação. É 
um cover que segundo ele mesmo, 
“tem estilo próprio”, por isso acaba 
sendo bastante criticado por muitos 
fãs de Elvis. Helder não segue a risca 
o papel de cover, dizendo até em seu 
site que  não se considera um cover! 
Seus “Jumpsuits” são idealizados por 
ele mesmo, assim como algumas 
brincadeiras que usa em seu show ! 
Mesmo não sendo um cover fiel tem 
uma excelente voz e uma legião de 
admiradores! Visite o site de Helder: 
www.helvis.com.br 

 
 

 

 
 

Edson Galhardi – Outro 
“Elvis Cover” que 
também se apresenta 
com “jumpsuits” 
importadas! 

 

EDSON GALHARDI – Assim como Di 
Presley do Rio Grande do Sul, Edson 
é outro que usa Jumpsuits 
importadas dos Estados Unidos. 
Segundo ele em seu blog, prefere 
usar o playback por ser mais viável 
financeiramente. Morava no Paraná 
onde começou sua carreira, depois 
mudou-se para São Paulo em busca 
de novos mercados! Realiza shows 
fechados e abertos, geralmente em 
São Paulo. No Paraná costuma 
realizar um grande tributo a Elvis com 
direito a banda, telão e orquestra! 
Detalhista, ele mesmo faz questão de 
confeccionar alguns de seus 
macacões. Para saber mais sobre 
este “Elvis Cover” acesse o site: 
www.elvispresleycover.com 

 


