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TRADUÇÕES 
 
 

ALWAYS ON MY MIND 
Sempre em meu pensamento 
 
 
Talvez eu não tenha te amado  
Com tanta freqüência quanto poderia  
Talvez eu não tenha te tratado  
Tão bem quanto deveria  
E se eu fiz você se sentir a segunda melhor  
Garota, desculpa, eu estava mentindo  
 
Você sempre estava em meus pensamentos  
Você sempre estava em meus pensamentos  
 
E talvez eu não te abracei  
Todos aqueles momentos solitários  
E eu acho que nunca te disse  
Que sou muito feliz por você ser minha  
Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito  
Eu simplesmente nunca me dei ao trabalho  
 
Você sempre estava em meus pensamentos  
Você sempre estava em meus pensamentos  
 
Diga-me,  
Diga-me que seu doce amor não morreu  
Me dê  
Me dê mais uma chance  
De te manter satisfeita  
Eu te manterei satisfeita  
Pequenas coisas  
Que eu deveria ter dito e feito  
Eu simplesmente nunca me dei o trabalho  
 
Você sempre estava em meus pensamentos  
Você sempre estava em meus pensamentos 
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Back in Memphis 
Depois do sucesso do álbum duplo, ele 
foi desmembrado. Assim o “Back in 
Memphis” foi comercializado a parte. Esta 
versão não está disponível no Brasil. 
Parte destas canções foram relançadas 
em outros álbuns na década de 90! 

 
 
 
 

R$ 60,00 

 

In Person at the International Hotel 
Assim como “Back in Memphis” o disco 
“ao vivo” foi vendido separadamente. 
Aqui no Brasil foi relançado em 1992. É 
simplesmente  um de seus melhores 
álbuns ao vivo! Gravado em Vegas!  

1992 
R$ 20,00 

 

Worldwide 50 award hits 
Caixa com 4 LPs com os maiores 
sucessos de Elvis. Não foi lançada no 
Brasil. Se tiver sorte, a caixa continha 
fotos que vieram como brinde! 

1970 
R$ 200,00 

 

Elvis Christmas Álbum 
Relançamento de músicas de Natal. Só 
há o importado. Lançado nos EUA em 
1970. Praticamente tem as mesmas 
músicas do álbum de 1957. 

R$ 50,00 

 

Almost in Love 
Único da série “Candem” a ser lançado 
no Brasil. É um ótimo álbum e fácil de ser 
encontrado! Tinha a música título escrita 
por Luiz Bonfá, um brasileiro! 

1970 
R$ 25,00 

 

 
 
 

 
 

 
 


