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LISA MARIE PRESLEY 
 

 
 

Lisa Marie completou 39 anos de idade em 2007. Lançou 2 álbuns até agora 
”To Whom It May Concern (2003) e Now What (2005). O primeiro alcançou o 
5º. Lugar das paradas nos Estados Unidos, o segundo chegou ao 9º. Lugar, 
nada mal para quem está “começando”. Porém por ser filha de Elvis a 
cobrança que recebe é imensamente maior do que qualquer outro artista em 
inicio de carreira. Apesar de ter apenas 39 anos, já está em seu 4º. 
Casamento! O primeiro foi Danny Keough (pai de seus 2 filhos), o segundo 
foi nada mais, nada menos que Michael Jackson; o terceiro o ator Nicolas 
Cage e o último...o guitarrista Michael Lockwood. Lisa começou sua 
carreira muito tarde, aos 36 anos. Antes disso era alvo de tablóides que 
vigiavam sua vida em busca de escândalos! Na adolescência teve problemas 
com drogas e com sua mãe. Durante muitos anos não fazia qualquer 
comentário sobre seu pai! Com o início da carreira artística, o lançamento do 
documentário “By the Presley’s”, Lisa “vomitou” tudo que tinha direito! A 
admiração e o respeito pela carreira do pai fez com que seguisse seus 
exemplos filantrópicos! Hoje Lisa encabeça projetos sociais, toma conta de 
sua carreira e busca novos desafios! Sua filha Riley se transformou em 
modelo e faz muito sucesso nas passarelas! Para “preservar” Riley, não 
recebeu o sobrenome “Presley”. Lisa temia que a cobrança que sofreu nas 
últimas décadas acontecesse com sua filha! Assim como a mãe, Lisa 
continua muito bonita e muito parecida fisicamente com Elvis! Ainda o Brasil 
não está na lista de sua turnê! Quem sabe nós brasileiros poderemos ter o 
prazer de ver a filha do rei ao vivo!? Ass. Marcelo Neves 
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A MORTE DE ELVIS NO BRASIL 
 

 
 

Acima o momento exato em que Cid Moreira comunica a morte de Elvis no 
Jornal Nacional de 16 de agosto de 77! Neste momento a vida de milhões de 
fãs começou a mudar, foi uma verdadeira tragédia que deixou seqüelas até 
hoje. Naquele momento o sonho que ver Elvis ao vivo se encerrava por 
completo. No Brasil a noticia da morte de Elvis veio acompanhada de muita 
desinformação e mentiras, aliás muitas mentiras. O próprio Jornal Nacional 
demonstrava o quanto nossa TV ainda era precária, tamanha era a 
desinformação. Veja abaixo os comentários sem nenhum fundamento  
divulgados nesta reportagem: 
 
1º. “...Elvis foi encontrado morto por seu empresário...” Quem socorreu 
Elvis foi All Strada e Joe Espósito e não Coronel Parker, que não estava em 
Memphis e sim cuidado dos preparativos da nova turnê! 
 
2º.”...vivia sozinho no Elvis Presley Boulevard em Memphis” Elvis vivia 
rodeado de seguranças e na ocasião de sua morte sua namorada estava 
dormindo em Graceland. Seu pai Vernon e sua avó também moravam em 
Graceland, demonstrando que não “morava sozinho”! 
 
3º. “...e na solidão sempre assistia o filme que contava sua história, 
Elvis era assim” Elvis não gostava de assistir seus filmes e nem escutar 
seus discos. Fato muito visível pelos amigos e parentes de Elvis.  
 


