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JORDANS ELVIS WORLD – Este fã americano conseguiu a façanho de 
colocar mais de 1000 músicas para você escutar diretamente de seu site! 
Fora isso ele coloca disponível muitos vídeos para download. Nosso site 
Elvis Triunfal está na seção links do Jordans! Endereço: www.jordans-elvis-
world.com Idioma: Inglês 
 

 

 
 
 

ELVIS-COLLECTORS.COM É um ótimo site para colecionadores de lps, cds, 
dvds, suvenirs etc. Também é atualizado 24 horas e sua equipe é altamente 
especializada no assunto! O site disponibiliza também muitos downloads! 
Endereço: www.elvis-collectors.com Idioma: Inglês 
 

 
 

ELVIS AUSTRALIA – O site do fã clube australiano é muito bem estruturado, 
tem fácil navegação e um acervo muito grande de informações! Praticamente 
você encontrará de tudo neste site: novidades sobre livros, filmes, dvds, cds, 
fã clubes, Lisa Marie etc. O site também tem um Elvis Shop bem organizado 
e com uma variedade imensa de opções! Ma o ponto forte deste portal, são 
as novidades, geralmente acompanhadas de um análise detalhada! 
Endereço: www.elvis.com.au Idioma: Inglês 
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Paul Presley – 43 anos 
de idade e mais de 20 
anos como cover de 
Elvis! 

 

PAUL PRESLEY – Talvez um dos 
mais antigos covers de São Paulo, 
Paul Presley é muito querido entre os 
fãs! Muito fã de Elvis, Paul tenta 
seguir todos os passos de seu ídolo. 
Realiza shows beneficentes, distribui 
com freqüência presentes aos amigos 
e sempre que pode freqüenta os 
encontros de fãs! Começou a cantar 
a mais de 20 anos atrás em 
barzinhos de São Paulo. Ficou muitos 
anos afastados e recentemente 
voltou a se apresentar ao vivo. 
Também realiza shows abertos e 
fechados acompanhado de playback 
instrumental. Para saber mais sobre 
Paul Presley, visite o site oficial do 
cantor, lá encontrará o registro de 
suas apresentações por São Paulo: 
www.paulpresley.gigafoto.com.br 

 
 

 

 
 

Banda Elvis Back: Além 
da banda, metais e coral 

BANDA ELVIS BACK – Esta banda 
de Guarulhos surgiu em 2006 em 
meio as atividades do fã clube Elvis 
Back. A formação original mudou 
quase por completo, mas seu 
vocalista continua o mesmo, o cover 
Adam Presley. A banda se apresenta 
em encontros de fãs e shows abertos. 
Seu repertório é bastante eclético 
variando sucessos dos anos 50, 60 e 
70. Os primeiros shows da banda 
aconteceram em sua cidade natal, 
Guarulhos, depois partiram pra outras 
cidades, hoje possuem uma agenda 
lotada de shows! A banda também 
conta com metais e coral. Para saber 
mais sobre esta banda acesse o site 
da banda: www.elvisback.com 

 


