




SHAKE RAG 
COMMUNITY
399 East Main Street
Tupelo, MS  38804

FAIRGROUNDS
Fairpark
Downtown Tupelo

Elvis voltou em 1956 e 1957 para shows no que 
era então conhecida como Feira de Tupelo. Os 
rendimentos destes concertos foram utilizados 
para comprar e restaurar sua terra natal e 
construir o Elvis Presley Youth Center. A família 
Presley também viveu nesta área no final de 1930.

ELVIS HOMECOMING 
STATUE
Fairpark
Downtown Tupelo

Dedicada em agosto de 2012, esta estátua 
gigantesca retrata a famosa fotografia conhecida 
em todo o mundo como “As Mãos”, tirada por 
Roger Marshutz, de 1956 em Tupelo. O artista 
do Mississippi Bill Beckwith foi contratado para 
esculpir a estátua e é conhecido por sua arte dos 
filhos nativos do Mississippi, incluindo William 
Faulkner e B.B. King. A estátua foi instalada para 
que a famosa fotografia possa ser recriada pelos 
fãs hoje.

TUPELO HARDWARE
114 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Em 1946, a mãe de Elvis, Gladys, o trouxe aqui 
para comprar uma bicicleta. Assim que chegaram, 
um rifle calibre 22 chamou a atenção de Elvis, e 
ele pediu à mãe para comprá-lo. Ela não ficou 
muito feliz em comprar uma arma, e a alternativa 
comum foi um violão. Forest L. Bobo, funcionário 
de longa data da Tupelo Hardware, vendeu a 
guitarra para o jovem Elvis por US$ 7,90.

De 1943 a 1947, o pai de Elvis, Vernon, trabalhou 
para a empresa atacadista de supermercados 
L.P. McCarty & Son fazendo entregas para várias 
partes da cidade. Shake Rag, uma comunidade 
historicamente negra, foi uma de suas áreas de 
entrega. Foi aqui que Elvis foi influenciado pela 
música gospel e blues que ouvia, o que contribuiu 
muito para o estilo que ele tornou famoso.

Entre na Tupelo Hardware 
Company para ouvir a 
história do famoso presente 
do Elvis. Violões ainda estão 
à venda por aqui até hoje.

Dê uma passada pelo centro 
de visitantes para saber mais 
sobre a cidade de nascimento 
de Elvis e outras atrações e 
eventos que fazem de Tupelo 
uma cidade onde tudo é 
possível.



LEE COUNTY
COURTHOUSE
201 West Jefferson Street
Tupelo, MS  38804

LYRIC THEATRE
201 North Broadway
Tupelo, MS 38804

Elvis gostava de ir ao cinema, especialmente 
para assistir “filmes de cowboy”, no Lyric Theatre. 
Amigos se lembram de como Elvis escalava 
o divisor na varanda para se sentar entre seus 
amigos afro-americanos. A mais querida das 
lendas associadas a este teatro e a Elvis é o 
rumor de que ele roubou o seu primeiro beijo 
na varanda.

Em 1946, a estação de rádio de Tupelo, WELO, 
transmitia semanalmente as novidades da música 
diretamente do Tribunal. O Mississippi Slim, que 
tinha seu próprio show no WELO, providenciou 
para que Elvis se apresentasse. O sonho de Elvis 
era se tornar tão famoso quanto Mississippi Slim 
e ter seu próprio programa de rádio algum dia.

LEE COUNTY
LIBRARY
219 North Madison Street
Tupelo, MS 38804

Neste local, em 13 de fevereiro de 1948, Elvis 
com 13 anos, acompanhado por sua mãe Gladys, 
solicitou seu primeiro cartão de biblioteca. 
Através dos livros que lia da Biblioteca do 
Condado de Lee, Elvis viajava para lugares 
distantes e aprendia coisas novas que ainda 
eram apenas sonhos de um menino crescendo 
em Tupelo.

MILAM JUNIOR HIGH
720 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Elvis frequentou o 7º e parte do 8º ano aqui. 
Ele costumava tocar seu violão para os colegas 
durante a hora do almoço. Em 1948, a família 
mudou-se para Memphis antes de completar 
o ano letivo.

Entre na Biblioteca do 
Condado de Lee para ver o 
primeiro cartão de biblioteca 
de Elvis em exibição.



MAYHORN
GROCERY STORE
Em frente à Springhill MB Church
684 North Green Street
Tupelo, MS  38804

JOHNNIE’S DRIVE-IN
908 East Main Street
Tupelo, MS 38804

Enquanto frequentava a Lawhon Elementary, 
nas proximidades, Elvis costumava parar aqui 
para uma de suas refeições favoritas – um 
cheeseburger e uma RC Cola – ou como Elvis 
chamava de “R-O-C”. Um dos melhores amigos 
de Elvis era James Ausborn, que muitas vezes 
se juntava a ele.

Em 1947, Elvis morava no extremo norte da Green 
Street, não muito longe deste local. A Mayhorn 
Grocery já ocupava esse espaço, e Elvis ia até a 
loja e sentava na varanda para ouvir o blues. Aqui 
também ouviu os sons da música gospel negra 
cantada na igreja do outro lado da rua.

O restaurante mais antigo 
de Tupelo, o Johnnie’s 
ainda é um drive-in em 
funcionamento. Sente-se no 
lugar preferido de Elvis e 
saboreie a deliciosa comida 
americana.

LAWHON ELEMENTARY
140 Lake Street
Tupelo, MS 38804

Elvis frequentou esta escola. Em 1945, ainda na 
5ª série, uma de suas professoras, a Sra. J.C. 
Grimes, encorajou-o a participar dos serviços 
diários da capela. Elvis costumava cantar “Old 
Shep” para a sua turma da escola.

MUD CREEK
SWIMMING HOLE
90 North Veterans Blvd.
Tupelo, MS 38804

Amigos de infância de Elvis Presley, Guy 
Harris e Odell Clark, brincavam neste riacho. 
Como vizinhos, eles passavam os verões 
explorando as terras ao redor de Mud Creek 
em Reese’s Woods. Para evitar que suas mães 
os seguissem até o poço de natação, onde na 
maioria das vezes nadavam nus, o trio percorria 
o caminho mais longo ao redor de Reese’s 
Woods e andavam de volta até o buraco no 
leito do riacho. Quando as meninas passavam 
pela piscina, os meninos brincavam de pega-
pega, perseguiam, atiravam bolas de gude, 
jogavam amarelinha ou iam ao cinema.



ASSEMBLY OF GOD
CHURCH
207 Adams Street
Tupelo, MS  38801

ELVIS PRESLEY 
BIRTHPLACE & 
MUSEUM
306 Elvis Presley Drive
Tupelo, MS 38801

Explore a humilde casa onde Elvis nasceu, um 
museu que narra sua vida e a Igreja Assembleia 
de Deus original, onde ele foi influenciado pela 
música gospel. Descubra dez outras exposições 
que retratam como era a vida do jovem Elvis 
crescendo em Tupelo.

Em 1947, Elvis e sua família frequentaram 
esta igreja, anteriormente conhecida como 
Assembleia de Deus. O Rev. Frank Smith foi 
o pastor da igreja durante este tempo e foi 
muito influente na vida de Elvis. Não só eles 
se tornaram bons amigos, mas o Rev. Smith 
também ajudou o jovem Elvis a desenvolver suas 
habilidades no violão.

O edifício da Igreja 
Assembléia de Deus agora 
fica no terreno do Elvis
Presley Birthplace e 
inclui uma apresentação 
interativa.








