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Por que somos assim?

Por que comemoramos a “Semana Farroupilha”? 
Lamentavelmente, a maioria de nós está esquecendo, não 
sabe, ou o que é pior, não se interessa em saber.
“Povo que não tem virtude acaba por ser escravo”. Nossa 
maior virtude é nossa cultura. Nossos ideais de liberdade, 
igualdade, humanidade. A moral e os bons costumes, nossa 
tradição! Cada um de nós pode fazer sua parte. Está na hora 
de resgatar nossas raízes.
Se não fossem os bravos cavaleiros da 1ª Brigada de Netto 
proclamarem a República lá nos Campos do Seival, não 
teríamos tudo isso...
É o que faremos levando aos corações de todos os gaúchos o 
documentário e o CD sobre a Guerra dos Farrapos.
Este é o povo que nos estádios de futebol lotados canta seu 
hino, que tem CTGs espalhados por todos os cantos, que tem 
posição, visão crítica e amor por esta terra. Quando estamos 
longe do Rio Grande, estufamos o peito, e com lágrimas nos 
olhos dizemos: Ah! Eu sou Gaúcho!

Oberdã PiresO Brasil é dos brasileiros é esta pátria 
querida é dos rio-grandenses!”   
Gal. Netto                                                                                



FARRAPOS, 
A VERDADE E O MITO

Oberdã Pires, cantor, apresentador de rádio e TV, ator e 
produtor musical, herdou de seu pai (O tradicionalista Anápio 
Pires) o interesse pelo tradicionalismo e história do Rio Grande 
do Sul.

A criação de um CD que retratasse exclusivamente a guerra 
dos farrapos, o que é inédito, era um sonho antigo.
O CD será lançado em uma turnê de shows pelo Rio Grande 
do Sul e nesse período será apresentado o documentário em 
DVD que mostrará sua visão sobre “o que é verdade e o que é 
mito na guerra dos farrapos”.
 
O projeto cultural partiu de seu interesse em conhecer as 
três capitais da República Rio-Grandense. Nesta viagem 
resolveu começar a filmar, sem equipamentos profissionais de 
imagem e áudio, apenas para uso pessoal. Porém, durante esse 
período decidiu realizar um documentário cultural de forma 
jornalístico-cinematográfica, começou a compor as canções 
para formação do CD histórico e a preparação do espetáculo 
especial para a semana farroupilha.

O projeto “Farrapos a Verdade e o Mito” apresenta pela 
primeira vez a história dos dez anos de guerra de forma 
extremamente didática e cronológica, através de entrevistas 
com historiadores, descendentes dos farrapos e pesquisas 
de documentos no documentário que serviu de base para o 
resultado final do Cd e do show A GUERRA DOS FARRAPOS. 



O Show
Oberdã Pires e banda estão preparando o show especial para as 
comemorações da semana farroupilha, que se caracteriza por canções 
de enaltecimento do Rio Grande do Sul e a alma peleadora do gaúcho 
forjada por anos de batalhas defendendo as fronteiras do Brasil. 

Neste período estará sendo lançado o cd A GUERRA DOS FARRAPOS que 
junto com o show e o documentário visa resgatar a origem, razão e “o 
que” comemoramos na semana farroupilha.

O objetivo do show A GUERRA DOS FARRAPOS é ir mais além de 
simplesmente uma apresentação musical. Efeitos sonoros de tiros de 
canhões, choques de espadas, cavalos e as indumentárias de generais 
e soldados da época dos farrapos nos artistas, em cena, visam criar um 
clima e nos transportar para o glorioso período de nossa história que 
começou no 20 de setembro de 1835.



REPERTÓRIO SHOW 
A GUERRA DOS FARRAPOS 

1. AH! EU SOU GAÚCHO! (Vanera)

2. EU SOU DO SUL (Milonga)

3. PIRATINI (Vanera)

4. TERTÚLIA (Vanera)

5. GUAIBA, BERÇO DA REVOLUÇÃO ( Vaneira)

6. QUERÊNCIA AMADA (Canção)

7. CAÇA PAVA DO SUL (Canção)

8. GURI (Milonga)

9. NEGRO DA GAITA (Milonga)

10. DUELO FARRAPO (Milonga)

11. HINO RIO-GRANDENSE (Canção)

12. AMOR DE DOIS MUNDOS (Milonga)

13. VETERANO (Chamamé)

14. PORONGOS (Chacarera)

15.  À CAVALO ( Chamamé)

16. ALEGRETE (Chamamé)

17. SABE MOÇO (Chamamé)

18. PONCHE VERDE (Milonga)

19. ALA PUCHA (Xote)

20. SEIVAL (Chacarera)

21. NÃO PODEMO SE ENTREGÁ PROS HOME (Vanera)



MÚSICAS CD
 A GUERRA DOS FARRAPOS 

1. HINO RIO-GRANDENSE (Marcha)

2. PIRATINI (Vanera)

3. CAÇAPAVA DO SUL (Xote-canção)

4. ALEGRETE (Chamamé)

5. PORONGOS (Chacarera)

6. DUELO FARRAPO (Milonga-chamarra)

7. AMOR DE DOIS MUNDOS (Milonga-canção)

8. À CAVALO (Chamamé)

9. FANFA (Chamarra)

10. GUAIBA, BERÇO DA REVOLUÇÃO (Vanera)

11. VIDA MALEVA (Chamarra) 

12. ESSA TERRA TEM DONO (Chacarera)

13. SEIVAL (Chacarera)

14.PONCHE VERDE (Milonga)

15. AH! EU SOU GAÚCHO (Vanera) 


