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  Cinco anos de 

 
 

 
 
naquela época não eram baratos, por isso optei por uma hospedagem 
gratuita, por isso o endereço ficava enorme: www.elvistriunfal.hpg.com.br 
O início de tudo foi em novembro de 2002, já havia acabado minha faculdade 
de Psicologia e tinha tempo para me dedicar ao site. Sempre participava de 
eventos de outros fã clubes ou qualquer evento envolvendo Elvis, mas de 
maneira discreta, sem me envolver com a organização. Como só conhecia o 
“mundo Elvis” apenas de um prisma, imaginava se tratar de uma comunidade 
extremamente amiga e acolhedora, com o tempo também percebi quantas 
intrigas e vaidades envolviam este meio. Não sou o dono da razão (Deus me 
livre) mas como Psicólogo não poderia deixar de fazer as minhas análises 
até mesmo contra a minha vontade. 
 
Logo de cara quando coloquei o Elvis Triunfal on line pensei que receberia as 
“Boas Vindas” de outros sites ou blogs, até que recebi algumas, na qual me 
encheu de felicidade, mas algo me chamou a atenção, o número de críticas. 
Não eram críticas construtivas e sim completamente destrutivas onde faziam 
chacotas pela forma do site, suas cores e seu conteúdo. As críticas eram 
expostas sem nenhum receio por alguns sites o que me deixou surpreso. 
Como alguém que gosta de Elvis poderia ter esse tipo de comportamento? 
Essa foi a minha primeira frustração, mesmo assim me apoiei nas pessoas 
que acreditavam que o site era mais um ponto de ajuda. Meu desejo era 
poder ajudar a divulgar a obra de Elvis e trazer a nova juventude a conhecer 
este que é sem dúvida o maior cantor de todos os tempos 

shows piratas gravados direto da mesa de som. 
 
8) (Marcelo Neves) Como você avalia o ano de 2002 que foi um ano cheio 
de surpresas para os fãs? 
 
(Pavel): O disco da BMG motivou, mas eu não acho tão importante assim, pois 
como disse, para os fãs foi algo importante, para os outros foi apenas mais um 
lançamento. 
 

      
 
9) (Marcelo Neves) Como você vê o lançamento de Lisa Marie como 
cantora? 
 
(Pavel): Ouvi o single dela, gostei, mas não tem nada a ver com o Elvis, é uma 
boa voz. Gostei quando gravou Don't cry Daddy! 
 
10) (Marcelo Neves) Qual foi o objetivo dessa viagem ao Brasil? 
 
(Pavel): Eu e meu amigo trabalhamos muito, viajamos para Las Vegas, Los 
Angeles e esse ano iríamos para a Flórida, mas com esse negócio de guerra, 
escolhemos o Brasil.  
 
11) (Marcelo Neves) Qual mensagem gostaria de deixar para os visitantes 
de "Elvis Triunfal"? 
 
(Pavel): Eu acredito que Elvis conecta as pessoas em todo o mundo, vamos 
continuar assim!!! 
 
Obs:. Para entrar em contato com este fã clube da República Tcheca, visite o 
seguinte web site: http://www.geocities.com/elviscz/start.html 

 

Quando resolvi criar um site em 2002, não 
imaginava que iria mudar tanto a minha vida 
como mudou. Não passava por um bom 
momento financeiro na época e meu computador 
nem monitor colorido tinha! Usava um 
monocromático que havia comprado de um 
bazar da pechincha! Quando comecei elaborar o 
site não sabia que cores estava colocando, 
imagine meu susto quando acessava de um 
computador “normal” rsrsrs. Mas foi assim que o 
site Elvis Triunfal surgiu. A hospedagem de sites 


