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ANITA GARIBALDI

Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em 1821, 

em Laguna (Morrinhos – município de 

Tubarão), filha de portugueses, ele comerciante.

Não há descrição fiel da sua fisionomia.

- Após a morte do pai, a mãe obrigou Anita a se 

casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar.

- O casamento durou três anos.

- Manuel se alistou no exército imperial.
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Desembarcou no Rio de Janeiro em 1835, junto a outros
exilados italianos.

Conheceu Bento Gonçalves em 1837, na prisão.

Na prisão também encontrou italianos presos com
Bento Gonçalves, mas de origem uruguaia.

Ainda na prisão, obteve uma Carta de Corsário da
República de Piratini, com “direito” de atacar navios do
Império do Brasil.

Giuseppe Garibaldi

Saindo da prisão, ele e nove italianos zarparam, num barco de pesca,
para Montevidéu.

O “Herói dos dois mundos” lutou em inúmeras batalhas, construiu
barcos e defendeu várias bandeiras.
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República de Piratini, com “direito” de atacar navios do
Império do Brasil.



Fatos Principais

1835

19 de Setembro: Invasão de Porto Alegre;

20 de Setembro: Governo Braga foge para Rio 

Grande;

1836

15 de Junho: Porto Alegre é retomada pelos : Porto Alegre é retomada pelos 

Imperiais;

04 de Outubro: Bento é Preso na Batalha do 

Fanfa (Triunfo) e levado ao RJ, onde 

conhece Giuseppe Garibaldi.

1837

10 de Setembro: Bento foge do Forte do mar, 

na Bahia;

10 de Novembro: Bento reassume o Comando.

Codinome “Traição do Fanfa”
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1838

30 de abril: Os Farrapos retomam Rio Pardo;

20 de maio: Garibaldi Constrói o Farroupilha e 

o Seival;

1º de setembro: Garibaldi foi nomeado Capitão-

tenente, comandante da Marinha Farroupilha.
Lanchão Seival – o maior

1839

06 de Junho: Travessia dos Lanchões;

29 de Julho: Proclamada a República 

Catarinense.
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Lanchão Farroupilha – afundou no 
mar, próximo ao rio Araranguá. 



O ENCONTRO 
COM GIUSEPPE

Ele tinha 32 anos, 

e Ana 18.

Em Laguna – SCEm Laguna – SC
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1839 – Convidado por um amigo para tomar café, ao entrar na casa viu Ana 
(Anita), e se encantou por ela.
Ela tinha o apelido de Aninha, mas Garibaldi começou a chamá-la de Anita, 
diminutivo de Ana em italiano.



- Mesmo casada, seguiu Garibaldi e lutou na revolução.

- Já no primeiro combate, em 1839, no litoral catarinense de Imbituba, 

mostrou fibra, de carabina em punho. Mandada ao porão do barco 

para se proteger, voltou com três marujos que se escondiam do 

tiroteio.

LUTAS E VINDA AO RS
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tiroteio.

- Na batalha em que as tropas imperiais recuperaram Laguna (Nov. 

1839) teve comportamento heroico e corajoso, onde carregou e 

disparou um canhão.

- Naquela batalha, só abandonou a luta depois de resgatar o amante.



BATALHA DE CURITIBANOS
Fazenda Forquilha - 12 Jan. 1840

Anita foi capturada pelas tropas do Império. Sem saber, já estava grávida. Foi 
informada que Garibaldi havia morrido. Inconformada, convenceu o 
comandante a liberá-la para achar o corpo do seu marido.

O local recebeu o nome de Capão da Mortandade.  Ao não encontrá-lo, fugiu 
e localizou o marido na cidade de Vacaria, a quase 200 km dali.e localizou o marido na cidade de Vacaria, a quase 200 km dali.
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ANDANÇAS

- ´Já no Rio Grande do Sul, em Mostardas, nasceu o 1º filho (Menotti) em 16 Set. 

1940.

- Em 26 de março de 1842 casaram-se no Uruguai, em Montevidéu.

- Por algum tempo tiveram vida mais calma, ele trabalhando como professor de - Por algum tempo tiveram vida mais calma, ele trabalhando como professor de 

matemática, além de corretor, e depois coronel do Império Uruguaio.

- No Uruguai nasceram os filhos Rosa (Rosita), Teresinha e Ricciotti.
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1842

09 de Novembro: Caxias assume os legalistas;

01 de Dezembro: Assembleia para o anteprojeto da 

Constituição Farroupilha, em Alegrete;

1843

11 de Janeiro: Caxias entra nos campos de batalha;

1845

28 de Fevereiro: Acordo de PAZ em Ponche Verde;
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• Em 8 Fev. 1846, Garibaldi o Uruguai promoveu-o a “Comandante supremo 

Em 1842, estava no Uruguai quando 
eclodiu a guerra entre a Argentina e 
o Uruguai. No Uruguai, Garibaldi foi 
nomeado Coronel republicano, e 
junto a eles fez várias ações contra 
as forças da Argentina.

• Em 8 Fev. 1846, Garibaldi o Uruguai promoveu-o a “Comandante supremo 
das milícias de Montevidéu”.

• Em 1848, Garibaldi soube que o rei italiano Carlos Alberto da Sardenha 
havia declarado guerra à Áustria. Então voltou para a Itália, sendo bem 
recebido em Milão.

• Anita, porém, foi antes dele para a Itália, chegando em de março de 1848.

• Garibaldi chegou lá em 28 de junho daquele ano.
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CHEGADA DE ANITA NA ITÁLIA

Em 3 Mar. 1848, em pequena nota, no jornal de Gênova se lia, : “Ontem
chegou a este porto a esposa do general Garibaldi com dois filhos.
Diversos cidadãos presentearam-na com uma bandeira tricolor italiana
em sinal de homenagem”.

O periódico errou, pois na verdade Anita levava três filhos, Menotti,
Teresita e Ricciotti.

Obs.: A filha Rosa (2ª filha - 1843) nasceu no Uruguai, e faleceu por asfixia

devido a grave infecção de garganta. Tinha dois anos de idade.
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A SAGA DE ANITA

Em Nov. 1848, Anita foi até Florença para se juntar 
ao marido, este em campo de batalha.

Mesmo sem lutar, cuidou de feridos e organizou 
hospitais. Conheceu reis e revolucionários.

Em 9 Fev. 1849, presenciou com o marido a 
proclamação da República Romana, mas logo depois 
sofreram invasão franco austríaca, e tiveram que 
abandonar a cidade. Só voltou para casa porque 
adoeceu.
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GIUSEPPE NA ITÁLIA

Cabe lembrar que, em 1849, foi eleito deputado
da Assembleia Constituinte de Roma e liderou a
proclamação da República italiana.

Em junho, Garibaldi estava comendo pão com queijo no quartel-general de 
Villa Spada quando alguém bateu à porta. Ele abriu, abraçou-a e disse: 
“Senhores, temos mais um soldado!”

Era Anita, vestida como homem. Logo depois engravida do 5º filho. Ela havia 
atravessado a região controlada pelos austríacos para juntar-se a ele. Seria sua 
última viagem.
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A ÚLTIMA AVENTURA DE ANITA

- Os franceses venceram a batalha.
- Garibaldi então partiu em direção a 
Veneza com os 3900 soldados restantes.

- No final de julho, gestante, pediu que a levassem até seus outros filhos.

As cavalgadas noturnas, a má alimentação e as noites ao relento tinham

minado sua saúde. Ardia de febre ao chegarem à República de São Marino.

Perseguidos pelo exército austríaco, foi levada às pressas à fazenda Guiccioli,

no litoral do Mar Adriático, próximo a Ravenna, onde um médico os esperava.

Tarde demais.
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A MORTE DE ANITA

Quando finalmente foi deitada numa 
cama, faleceu nos braços do marido 
por volta das 19h45min do dia 4 de 
agosto de 1849, com 28 anos de idade.
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Para seu desespero, Garibaldi não pôde acompanhar o sepultamento de 
sua amada, grávida seis meses, pois teve que fugir às pressas dos 
austríacos.
A causa da febre e morte ficou mais eminente como sendo a malária, sem 
descartar tifo, tuberculose, pneumonia e congestão intestinal.

Por dez longos anos Garibaldi ficaria no EXÍLIO, fora da Itália.
Enquanto isso, os restos mortais de Anita foram exumados por várias vezes.



GARIBALDI

Garibaldi ainda lutaria contra os austríacos nos 

Bálcãs, em 1866.

Em 1870, lutou contra a invasão da Prússia, na Em 1870, lutou contra a invasão da Prússia, na 

França.

Nesse ano, viu a Itália unificar-se, o ideal maior 

da sua luta.
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O CORPO DE ANITA

1º enterro: na orla marítima do Mar Adriático. Como a menina Pasqua Dal 
Pozzo encontrou um braço dilacerado por animais, o corpo foi encontrado e 
enterrado ...

2º enterro: O corpo, não identificado, mutilado pela ação dos animais,
bisturi da autópsia e decomposição adiantada foi enterrado no cemitério
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bisturi da autópsia e decomposição adiantada foi enterrado no cemitério
local, nos fundos da Igreja de Mandriolle pelo padre Burzatti .

3º enterro: Garibaldinos remanescentes sequestraram os restos mortais 
colocando-os em uma urna, sepultando-a em lugar escondido. Tinham 
receio de que os adversários da unidade italiana impedissem que seus 
despojos fossem usados para reacender o sentimento unitário italiano.



O CORPO DE ANITA

4º enterro: Poucas semanas após, descoberto o 
sequestro indevido, o padre Burzatti, após 
descobrir o esconderijo, convenceu-os  e 
enterrou a urna no interior da Igreja, ao lado do 
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enterrou a urna no interior da Igreja, ao lado do 
altar.

5º enterro: Em 22 Set. 1859, retornando do 
exílio, Giuseppe Garibaldi, acompanhado pelos 
filhos Menotti, Riciotti e Teresita, desenterraram 
os restos mortais e levaram até Nizza, junto a 
sua mãe, falecida sete anos antes. 



A MORTE DE GARIBALDI

Foi em 2 de junho de 1882, numa sexta-feira, na Ilha de Caprera – na Sardenha, 

Itália, com honras de herói. Ali mesmo foi sepultado!

Morreu com 75 anos.

NOS CAMINHOS DE ANITA



O CORPO DE ANITA

6º enterro: Nizza passou aos domínios da França (atual
Nice). Em 1931, a França autorizou o translado dos
restos mortais para Roma.

O atraso na construção do memorial, e receoso da
revogação da concessão da França, os restos mortais
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revogação da concessão da França, os restos mortais
foram sepultados provisoriamente em Gênova.

FIM!

7º enterro: Em 2 Jun. 1932, monumento findo, foi transportada ao Monte
Gianículo, em gigantesco traslado, ato grandioso e histórico da Jovem Itália.

Até o presente momento os despojos da HEROÍNA DE DOIS MUNDOS
encontram-se ali depositados.


