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LET IT ROCK 
JUST LET IT FLOW THROUGH YOUR SOUL 

Depois de terem apresentados ao longo dos 

últimos meses “Let It Rock”, “Shake It”, “Black 

Together” e “Losing Control”, eis que o álbum 

dos Redlizzard “The Black Album” já está 

disponível nas principais plataformas digitais e 

em formato físico. 

São 9 temas carregados de sentimento e que 

revelam uma verdadeira essência dos 

Redlizzard: Rock!!!  

Muitas são as influências, todas as 

entrelaçadas para criar uma sonoridade própria 

dos redlizzard. 

O disco foi produzido por João Martins Sela e 

pela própria banda. Em alguns temas como 

“Let It Rock” e “Shake It”, Nuno Espírito Santo 

(Ex-Braindead, Carlão, Sérgio Godinho) ajudou 

na produção. 

"The Black Album" foi misturado por João 

Martins Sela e masterizado por Rui Dias do Mr. 

Master Estudio. 
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BIOGRAFIA 
CAN YOU FEEL WHAT I FEEL NOW? 

Os Redlizzard são uma banda originária de Almada. Nasceram 

em finais de 2007, começaram a compor um reportório 

durante o ano de 2008 e deram o primeiro concerto a 31 de 

janeiro de 2009 em Almada na Casa Municipal da Juventude. 

Os Redlizzard começaram quando os guitarristas Patrick e 

Elvis se conheceram descobriram um gosto comum: a música! 

São uma banda Rock, com algumas influências de Hard Rock, 

Classic Rock e Southern Rock. Sons fortes de guitarra, ritmos 

marcados e canções “orelhudas” definem a sonoridade, 

marcadamente Rock. Bandas com Def Leppard, Guns n’ Roses, 

Gun, Whitesnake, ZZ Top, Rolling Stones, Led Zeppelin, The 

Cult são influência clara da banda. 

Os Redlizzard editaram a 17 de novembro de 2011 o EP “In 

Your Face”, que teve como single o tema mais famoso da 

banda “Push It Babe”.  A 07 de abril de 2015 os Redlizzard 

editaram o álbum “The Red Album” e em 08 de junho de 2019 

“The Black Album”, do qual foram extraídos 3 singles “Let It 

Rock”, e os temas “Shake It” e “Back Together” misturados e 

masterizados por Produtor norte-americano Beau Hill. 

O seu estilo musical e as prestações ao vivo levaram a banda a 

conseguir alguns feitos, como a abertura do concerto dos Bon 

Jovi no Parque da Bela Vista em 2011, actuando para 57 mil 

pessoas. Entre quase centena e meia de espectáculos destaca-

se também a primeira parte do conceituado músico Marco 

Mendonza (Thin Lizzy, Whitesnake e The Dead Daisies). 

Neste momento os Redlizzard estão a fazer a Tour de 

promoção do Album “The Black Album”. 
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194 
Ouvintes / Mês 

3407 

Gostos 

1255 
Seguidores 

155 

Subscritores 
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A BANDA 

BATERISTA 

Músico do underground de Almada 
tocou em bandas como “Mi em 
Cima de Si sem Dó”, “Silent 
Scream” e “Airbugs” 

BAIXISTA 

Músico do Pinhal Novo, 
recentemente lançou um álbum 
com os “Um Zero Azul”.  

GUITARRISTA 

Músico de Almada proveniente de 
bandas de cover como os 
“Katmandu”. Tocou baixo nos 
“Armadillo”. 

GUITARRISTA 

Músico de Almada, durante muitos 
anos andou no underground em 
bandas como “Silent Scream”, 
“Airbugs” e “Armadillo”. 

VOCALISTA 

Músico de Setúbal que participou 
no Ídolos 4 tem uma carreira a solo 
da qual lançou recentemente um 
EP “Diz Que Sim”. 



 



 



 

DISCOGRAFIA 

LP 

Lançado a 08 de junho de 
2019. 
 

LP 

Lançado a 07 de abril de 
2015. 
 

EP 

Lançado a 17 de novembro 
de 2011. 
 

SINGLE 

Lançado a 16 de fevereiro 
de 2015. 
 

SINGLE 

Lançado a 07 de abril de 
2016. 
 

SINGLE 

Lançado a 05 de fevereiro 
de 2019. 
 

SINGLE 

Lançado a 23 de março de 
2019. 
 

SINGLE 

Lançado a 05 de maio de 
2019. 
 

SINGLE 

Lançado a 08 de junho de 
2019. 
 


