
RELEASE ARRAIAL DO PAVULAGEM 

 

O Arraial do Pavulagem, criado em 1987, é um grupo musical paraense que 

trabalha com a rítmica da música tradicional produzida na Amazônia brasileira.  

Urbana, moderna, tradicional, cabocla, ribeirinha. Assim é atmosfera das 

apresentações do grupo. Tambores, guitarras, carimbós, bois-bumbás e 

retumbões se misturam e soam com música ancestral, mas, ao mesmo tempo, 

contemporânea e universal na forma apresentada pelo grupo..  

Com composições próprias foram gravados 08 CD’s E 01 DVD, que são 

difundidos em apresentações musicais por todo o Brasil.  

Entre os projetos de circulação são destacados: 

1. turnê realizadas pelo grupo em 2004, através do projeto “Sonora Brasil” 

(do SESC), quando o grupo percorreu 64 cidades, de 14 estados (Santa 

Catarina, Paraná, Mato Grosso, Brasília, Bahia, Alagoas, Paraíba, 

Pernambuco, Ceará, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Goiás) mostrando 

a música produzida pelo grupo.  

2. Turnê realizada em todos os estados da Amazônia legal, em 2008. 

3. Apresentação no projeto “Acorde brasileiro”, acontecido em Porto Alegre 

(RS). 

 

Além do trabalho em palco, o grupo organiza os conhecidos Arrastões do 

Pavulagem, que atraem milhares de pessoas às ruas de Belém nos meses de 

junho e outubro e, desenvolve um projeto denominado Arraial do Saber – 

Educação cultural na Amazônia brasileira, ponto de cultura de Belém-PA.  

Discografia:  

“Gente da Nossa Terra” – Editora Outros Brasis – 1995; “Sotaque de 

Reggae Boi” – Gravadora Atração – 1996; “Arrastão do Pavulagem” – 

Independente – 2001; “Folias do Marajó” – Independente – 2002; “Arraial do 

Pavulagem – Ao Vivo” – Independente – 2003; “Música do Litoral Norte” – 

Independente – 2004  



“Rota da Estrela” – Independente – 2005, “Céu da Camboinha” – 

Independente – 2013.  

Integrantes do grupo Musical:  

Ronaldo Silva (compositor, músico e cantador), Junior Soares (compositor, músico e 

cantador), Marcelo Fernandes (guitarra), Rubens Stanislaw (contrabaixo), Edgar Junior 

(percussão), Frank Furtado (percussão), Rafael Barros (percussão), Fabrício Xavier 

(assistente de Palco). 

 


