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Os souvenir’s comercializados pelos fãs são disputadíssimos e os valores 
não são nada baixos! Os “Chapéus Summer Festival” são vendidos entre 
$350 a $500, com um detalhe...são de isopor! O menu que era distribuído 
nas mesas está em torno de $400 a $600. Os tablóides (revistas 
comercializadas durante o show) “Vegas Visitor” estão entre $125 à $150. 
Books de fotos são muito procurados e estão entre $350 à $500. Até mesmo 
sacolas de plástico promocionais (ver abaixo) custam entre $250 a $300. É 
Elvis ainda gerando lucro!!!!! 
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ANOS 70 – Parte 3 

 

Elvis - That's The Way It Is 
Álbum de muito sucesso no Brasil, foi 
lançado em 1971 (Brasil) e relançado em 
1977. Fácil de ser encontrado. Trilha 
sonora do documentário “Elvis é assim”. 
Um álbum obrigatório para todo fã! 

 
 
 
 

R$ 20,00 

 

Elvis Country 
O original americano foi lançado em 
1971, mas só “chegou” no Brasil em 
1992. É um disco fantástico e fácil de ser 
encontrado até hoje. Também lançado 
em CD. São músicas no estilo country, 
que tanto influenciaram Elvis no início! 

R$ 20,00 

 

You'll Never Walk Alone 
Coletânea de músicas religiosas lançado 
em 1971 nos EUA, muito difícil de ser 
encontrado! Não foi lançado no Brasil. 
Faz parte da série Candem, série 
econômica da RCA Victor! 

R$ 60,00 

 

Love Letters From Elvis 
Ótimo álbum de 1971 que não foi lançado 
no Brasil. Por isso sua dificuldade em 
encontrá-lo será grande! As canções 
foram gravadas em 1970 durante uma 
maratona de ensaios de Nashville! 

R$ 70,00 

 

The Other Sides - Wordwide 50 Golden 
Hits vol 2 
Devido o grande sucesso da primeira 
caixa, a RCA logo no ano seguinte lança 
o segundo volume! 

R$ 200,00 

 


