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(baixo)
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(bateria)
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TIMELINE
1990.....................................

O O Faces of Death surgiu no início dos anos 1990 em 
Pindamonhangaba, uma pequena cidade do interior 

de São Paulo. Formado por três adolescentes que dis-
cordavam das imposições da religião goela abaixo, o 
objetivo era tocar Thrash Metal para destilar toda a 

fúria e agressividade em suas músicas e letras.

1994/1996.....................................
Entre 1994 e 1996 foram lançadas duas demo-tapes, 

sendo a segunda, intitulada "Retrocession", 
resenhada na edição nº 114 da revista Rock Brigade, 

até então a publicação especializada mais
 importante do Brasil no segmento. importante do Brasil no segmento.

1996.....................................
Com a mudança de um dos integrantes para outra Com a mudança de um dos integrantes para outra 
cidade e a dificuldade de manter a frequência dos 

ensaios, o grupo encerrou suas  atividades. A situação 
acabou deixando uma ferida aberta em todos. De 

fato, os integrantes tinham vontade de usar a música 
do Faces of Death como arma contra imposições 

medíocres da religião, da "venda do medo", as 
mentiras e o "uso das pessoas como gado", mentiras e o "uso das pessoas como gado", 

algo que vivenciam até hoje.

2016.....................................
Passaram-se longos 20 anos desde Passaram-se longos 20 anos desde "Retrocession" 

até que Laurence Miranda (vocal e guitarra) convi-
dou seu irmão, Sylvio Miranda (baixo), a retomar as 

atividades da banda e manter a mesma essência 
dos nos 90. O baterista Sidney Ramos entendeu a 

proposta e decidiu entrar de cabeça no 
renascimento do Faces of Death.

2017.....................................
Após a retomada, saiu o EP "Consummatum Est" 

em 2017, que obteve boa receptividade na cena 
underground e foi eleito destaque pela mídia 

especializada, como no Heavy N' Roll.

2018.....................................
Com a entrada do guitarrista Com a entrada do guitarrista Felipe Rodrigues em 
2018, o agora quarteto finalmente gravou seu o pri-
meiro álbum, "From Hell", que ficou entre os princi-
pais destaques do ano em mídias especializadas, 
principalmente pela Revista Roadie Crew (ed. 
#238 e #240).

2020.....................................
Em pleno ano da pandemia da COVID-19, é lançado o Em pleno ano da pandemia da COVID-19, é lançado o 
segundo álbum, "Usurper of Souls", em que Lau-
rence Miranda (guitarra e vocal), Felipe Rodrigues 
(guitarra), Sylvio Miranda (baixo) e Sidney Ramos 
(bateria) mesclam Thrash e Death Metal, elevando 
ainda mais a agressividade e o peso nas com-
posições. Ficou entre os principais destaques do ano 
em mídias especializadas, principalmente pela 
Revista Roadie Crew (ed. #258).

2021.....................................
Ainda estamos lutando contra a pandemia do Covid 19. 
No entanto, o "Faces of Death" lançou o vídeo "A Drink 
With The Death - Rehearsal Live". Está disponível no 
canal do YouTube, mídias de streaming e CD. 
O O "Faces of Death" convida o experiente guitarrista "Luiz 
Amadeus" para juntar-se à banda e trazer mais brutali-
dade.

2022.....................................
Os músicos Os músicos Luiz Amadeus (guitarra) e Niko Teixeira (ba-
teria) se juntam à banda para continuar evoluindo profis-
sionalmente sem deixar de lado a agressividade e brutali-
dade. Também está programada a aguardada turnê 
pela Europa, a " Hellropean Tour", organizada pela em-
presa Onfire Agency, passando por países como Ale-
manha, França, Bélgica, Holanda, Polônia e República 
Tcheca.

2022.....................................
Faces of Death estreia sua nova fase com o single e o video-Faces of Death estreia sua nova fase com o single e o video-
clipe de "When Calls The Death", primeira amostra do tra-
balho que Laurence Miranda (vocal e guitarra), Luiz Amade-
us (guitarra), Sylvio Miranda (baixo) e Niko Teixeira (bateria) 
prometem para o sucessor do aclamado "Usurper of Souls" 
(2020). A música foi produzida pela banda no Audiolab Ex-
treme Studio (Taubaté/SP) sob comando de Niko Teixeira, 
que também foi responsável pela mixagem e masterização.



DISCOGRAFIA

RESENHAS/ ENTREVISTAS

1994........................
1ª Demo - Faces of Death

1996........................
2ª Demo - Retrocession

2017........................
EP - Consummatum Est

2018........................
CD - From Hell

2020........................
CD - Usurper of Souls

2021........................
CD - A Drink With The 
Death - Rehearsal Live

2022......................
CD - When Calls The Death
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