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HOJE É DIA D...HOJE É DIA D...

Bicentenário de Anita Garibaldi,
 a heroína de dois mundos!



 
Anita - monumento - crédito Prefeitura de Laguna
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Em 30 de agosto de 1821 nascia Ana Maria
de Jesus Ribeiro, notabilizada como Anita
Garibaldi após seu segundo casamento com
o revolucionário italiano Giuseppe
Garibaldi. A histórica personagem também
empresta seu nome à rua em que está
localizado o Foro Federal Manoel de
Oliveira Franco Sobrinho, umas das sedes
da Subseção Judiciária de Curitiba.

Em abril de 2012, a Lei 12.615 determinou
que seu nome fosse inscrito no Livro dos
Heróis da Pátria, depositado no Panteão da
Liberdade e da Democracia, em Brasília.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12615.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%A3o_da_P%C3%A1tria_e_da_Liberdade_Tancredo_Neves


Anita Garibaldi nasceu em Laguna/SC no dia 30/08/1821 e morreu em
Ravena/Itália em 04/08/1849, dias antes de completar 28 anos de
idade! Era a terceira de 10 filhos (teve seis irmãs e 4 irmãos).

Seu envolvimento direto na Revolução Farroupilha (ou Guerra dos
Farrapos) no Rio Grande do Sul, na fundação da breve República
Juliana, em Santa Catarina, e sua participação ativa no processo de
unificação da Itália, renderam-lhe o título de “Heroína de dois
mundos”.

 

Anita Garibaldi representada pelo pintor genovês Gaetano
Gallino, em 1845, em Montevidéu/Uruguai - É o único retrato
existente tomado realmente de Anita – Crédito:
wikipedia/creative commons/domínio público

 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaofarroupilha/
https://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/historia/republica-juliana.htm
https://www.todamateria.com.br/unificacao-italiana/#:~:text=A%20unifica%C3%A7%C3%A3o%20da%20It%C3%A1lia%20foi,reinado%20de%20Victor%20Manuel%20II.


Um casamento precoceUm casamento precoce

  
Com a morte de seu pai, Anita foi obrigada a se
casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, em
30/08/1835, com apenas 14 anos. O casamento
durou três anos. O marido se alistou no exército
imperial e Anita voltou para casa de sua mãe. 

 



Em 1839, Anita conhece Giuseppe Garibaldi, general italiano que
desembarcara no Rio de Janeiro, em 1835, fugindo de seu país após
lutar pela unificação de toda a península itálica (até então
fragmentada em diversos reinos) sob a forma de república. Com o
fracasso da tentativa de 35, Garibaldi, condenado à morte na Itália,
começa então uma vida no exílio. Refugia-se na França e depois vem
ao Brasil, onde já estavam outros exilados italianos.

O engajamento nas causasO engajamento nas causas

republicanas e o envolvimentorepublicanas e o envolvimento

com Giuseppe Garibaldicom Giuseppe Garibaldi

  

Giuseppe Garibaldi quando jovem - óleo
sobre tela - Acervo do Museo del
Risorgimento, Milano, Italia

https://www.ebiografia.com/giuseppe_garibaldi/


No ano de sua chegada ao Rio Grande do Sul, eclode o movimento
Republicano, chefiado por Bento Gonçalves da Silva. Ao tomar
conhecimento da revolução, Garibaldi apoia a causa e a República de
Piratini, fundada no contexto da Revolução Farroupilha (ou
Guerra dos Farrapos), colocando à disposição do movimento seu
veleiro, doze homens e armas.

Pintura que retrata a Revolução Farroupilha - crédito googlesites

https://www.ebiografia.com/bento_goncalves/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Rio-Grandense
https://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaofarroupilha/


Acampamento Farroupilha - Crédito regionalismo gaúcho-weebly

Segundo a historiadora Cíntia Vieira Souto, 

“Anita Garibaldi é uma das poucas mulheres brasileiras que, antes
do século 20, participaram, de forma ativa, de episódios políticos e
militares da história do Brasil. Ao lado do companheiro, o italiano
Giuseppe Garibaldi, atuou em algumas das batalhas decisivas da
Revolução Farroupilha em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Foi a primeira mulher brasileira a ganhar um monumento público,
o monumento a Garibaldi e Anita em Porto Alegre, em 1913. Para
gozar de tamanha honra, porém, Anita não poderia ser apenas a

mulher corajosa e audaciosa que foi. Não bastaria ser apenas
Anita, pois ela, apesar de lutar bravamente por seus ideais,

quebrara tabus. Anita deixou a família para fugir com Giuseppe.
Simplesmente fez o que lhe deu na telha... e poucas mulheres

faziam o que lhes dava na telha no século 19...”



No curso do movimento, em julho de 1839, Giuseppe Garibaldi apoia
as tropas de David Canabarro na tomada da cidade de Laguna, em
Santa Catarina, ampliando os limites da República, durante a fundação
da República Juliana (o nome provém do fato de ter sido fundada no
mês de julho). Lá conhece, então, Ana Maria Ribeiro da Silva, que, aos
18 anos, também já tomava parte nas discussões republicanistas. Ana
Maria, já unida a Garibaldi, participa ativamente do combate em
Imbituba/SC e da Batalha de Laguna, onde carregava e disparava
canhões.

David Canabarro, um dos fundadores da
República Juliana - crédito pintura - Casa David
Canabarro, Santana do Livramento-RS

A Marinha brasileira controlava os mais importantes meios de
comunicação existentes entre os revoltosos, não permitindo, dessa
forma, o acesso por mar às províncias gaúchas via Porto de Rio
Grande.

http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1153-David_Canabarro
https://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/historia/republica-juliana.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/09/laguna-foi-atacada-por-terra-e-mar-pelas-tropas-farroupilhas-3885501.html


Os farrapos pensaram imediatamente em uma solução: conceberam a
possibilidade de ocupar em Santa Catarina a chamada vila de Laguna,
pois esta tinha grande importância no litoral. Assim, comandados
pelos líderes Garibaldi e Canabarro, fizeram uma afoita travessia por
terra, transportando dois barcos levados por carretas que eram
puxadas por bois até o Rio Tramandaí.

Expedição a Laguna - crédito prati.com.br-fotografias antigas



O encontro entre AnaO encontro entre Ana

Maria e Giuseppe…Maria e Giuseppe…

  

Uma das narrativas acerca da forma como se deu o primeiro contato
entre os dois personagens é um tanto “romantizada”, sendo assim
descrito em uma de suas muitas biografias encontradas em livros e na
internet:

Após uma temporada no Rio de Janeiro, Giuseppe Garibaldi se une às
tropas de David Canabarro (1796-1867) e conquista Laguna, em 20 de
julho de 1839. Seu barco havia naufragado e ele passava os dias a bordo
observando a cidade com sua luneta. Súbito, deparou-se com uma jovem
que lhe chamou a atenção pela beleza.

Giuseppe conhece Ana Maria - crédito DEA Picture Library



Em terra travou conhecimento com um local e este o convidou a sua casa.
A primeira pessoa que lhe foi apresentada era a sobrinha, que por
coincidência, era a jovem que havia visto do navio.

Anos mais tarde, ele recordaria com minúcia o primeiro encontro entre os
dois:

“Um homem que tinha conhecido convidou-me a tomar
café em sua casa. Entramos e a primeira pessoa que me

apareceu era Anita. A mãe dos meus filhos! A
companheira da minha vida, nos bons e nos maus
momentos! A mulher cuja coragem tantas vezes

ambiciono! Ficamos ambos estáticos e silenciosos,
olhando-se reciprocamente, como duas pessoas que

não se vissem pela primeira vez e que buscam na
aproximação alguma coisa como uma reminiscência.
Saudei-a finalmente e lhe disse: 'Tu deves ser minha!'.

Eu falava pouco o português, e articulei as provocantes
palavras em italiano. Contudo fui magnético na minha

insolência. Havia atado um nó, decretado uma
sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu

tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro
de grande valor!”

in Giuliani, Isidoro (2001).Anita Garibaldi. vita e morte (em italiano), ed. Mandriole: Parrocchia di
Mandriole - Ravenna. 



 
 

O casal, ícone da história brasileira e italiana - crédito mulhernobrasil.com.br
 



A Batalha deA Batalha de

CuritibanosCuritibanos

  
Em 12/01/1840, Anita participa da Batalha de Curitibanos, tendo
sido feita prisioneira, já grávida do primeiro filho. Durante a batalha,
provia o abastecimento de munições aos soldados. O comandante do
exército imperial, admirado de seu temperamento destemido, deixou-
se convencer e permitiu-lhe procurar o cadáver do marido,
supostamente morto na batalha. Em um instante de distração dos
guardas, toma um cavalo e foge. Após atravessar a nado, com o
cavalo, o rio Canoas, chega ao Rio Grande do Sul, encontrando-se com
Garibaldi em Vacaria, oito dias depois.

 
Anita e o filho em fuga, detalhe da escultura de Rutelli, Gianicolo, Roma - crédito foto de Massimo

Argenziano
 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalha_de_Curitibanos&action=edit&redlink=1


Em 16/09/1840, nasce no estado do Rio Grande do Sul, na então vila e
atual cidade de Mostardas, o primeiro filho do casal, que recebe o
nome de Domênico Menotti Garibaldi, em homenagem ao pai de
Giuseppe (Domênico) e ao patriota italiano Ciro Menotti, morto em
combates em 1830. Doze dias depois, o exército imperial, comandado
por Francisco Pedro de Abreu, cerca a casa para prender o casal, e
Anita foge a cavalo com o recém-nascido nos braços, alcançando um
bosque aos arredores da cidade, onde fica escondida por quatro dias.
Surgem deste episódio dezenas de pinturas e esculturas, em
homenagens pelo mundo, inclusive a do monumento que abriga a
sepultura de Anita Garibaldi, em Roma. O historiador catarinense
Henrique Boiteux, por exemplo, foi um dos primeiros a narrar a
cena:

“Anita saltou a cavalo, em noite tempestuosa, com a
simples roupa do corpo, trazendo nos braços o precioso

fardo, e correr por entre os silvados e barrancos à
procura de um lugar seguro onde se pudesse esconder e

agasalhar aquele pedaço de sua alma!”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Menotti_Garibaldi
https://www.fattiperlastoria.it/ciro-menotti-biografia/
http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1004-Henrique_Boiteux


 
Vista ampliada do monumento em homenagem a Anita, no Gianicolo em Roma. O escultor Rutelli

retratou a cena da fuga de Mostardas – crédito wikipedia creative commons - autoria Sergio D’Afflitto
 



A vida no UruguaiA vida no Uruguai

  

  Junto a Garibaldi, Anita combateria as tropas imperiais, recebendo seu
“batismo de fogo” quando o barco foi atacado pela Marinha em 1839,
manejando a carabina para se defender. Anita também participaria da
luta conduzindo colunas em marcha, organizando um hospital para os
feridos e participando de combates.

Quando os farrapos foram derrotados em Santa Catarina, o casal
decide ir para o Uruguai, único país da época a aceitar o divórcio, e
que havia reconhecido a República Rio-Grandense. Eles viveriam na
capital uruguaia de 1841 a 1848.

Conduzindo um rebanho de 900 reses, Garibaldi e Anita se
estabelecem em Montevidéu onde se casam em 1842. Lá nascem,
também, seus outros três filhos: Rosita, Teresita e Riccioti. A primeira
faleceria de difteria em 1845, quando o pai estava em campanha na
cidade uruguaia de Salto. 

Garibaldi, nomeado comandante da Marinha uruguaia, também
chefiaria a Legião Italiana no país, formada por compatriotas exilados. 



 
Família Garibaldi - crédito Casa de Anita - Laguna-SC

 



A vida na EuropaA vida na Europa

  Giuseppe Garibaldi nunca havia esquecido a terra natal e suas lutas.
Por isso, envia a mulher e os três filhos para Nice, na França, a fim de
preparar sua chegada. Anita e os filhos moram com a mãe de
Giuseppe, que se elege deputado em Roma em 1849, e envolve-se
novamente na luta pela unificação da península italiana. Anita,
entretanto, não aceita passivamente retirar-se do movimento,
tornando-se meramente uma “do lar”. Decide, então, juntar-se
novamente ao marido para lutar a seu lado contra austríacos e
franceses. 

Ela participa também de
algumas reuniões do
marido, usando, inclusive
calças compridas, uma
prática impensável no Brasil
do século XIX, mas já
adotada na Europa.

Em 1849, as tropas de
Garibaldi são derrotadas
pelos franceses em Roma, e
Giuseppe e Anita saem em
retirada. Anita se recusa
abandoná-lo e segue com
ele, mesmo estando doente,
manifestando já os
primeiros sintomas de febre
tifóide.

 
Anita em roupas masculinas, na Itália, em 1849 - crédito

wikipedia - creative commons
 



O fim da vida e o inícioO fim da vida e o início

da História...da História...

  
Em 09/02/1849, Anita presencia com o marido a proclamação da
República Romana, mas a invasão franco-austríaca de Roma obrigou-
os a abandonar a cidade. Em sua perseguição saíram três exércitos
(franceses, espanhóis e napolitanos) com quarenta mil soldados. Ao
norte lhes esperava o exército austríaco, com quinze mil soldados,
enquanto Anita e Giuseppe retiravam-se com 3.900 soldados (800
deles a cavalo). Anita estava grávida do quinto filho.

 
Garibaldi carregando Anita às portas da morte, obra de Pietro Bouvier - crédito almanaque brasileiro

 



Ao final da gravidez, pretendendo não ser um “peso” para o marido,
diz querer deixá-lo despreocupado para lutar sozinho, sugerindo
encontrar novamente os filhos, que já moravam com a mãe de
Giuseppe em Nice, na França. Mas suas condições de saúde pioram
quando atingem a República de San Marino. Ela e Garibaldi decidem
não aceitar o salvo-conduto oferecido pelo embaixador americano e
continuam a fuga. Com febre, foi transportada às pressas à fazenda
Guiccioli, próximo a Ravena, onde morreu em 04/08/1849, aos 27
anos, grávida. Foi enterrada às pressas nas areias de uma praia no
Mar Adriático, tendo Giuseppe pedido a amigos que o corpo fosse
transferido a Nice, tão logo as condições permitissem, o que foi feito
algum tempo depois.

 
A morte de Anita - crédito history - uol

 

Os restos mortais de Anita, porém, foram exumados por sete vezes,
principalmente em razão de questões políticas e por reivindicações
pela guarda de seus restos. Somente em 1932 Anita Garibaldi foi,
finalmente, sepultada, em monumento construído em sua
homenagem, em Roma, num local conhecido como "Gianicolo". 

https://www.romapravoce.com/dica-passeio-gianicolo-roma-vista-panoramica/


 
Detalhe do monumento onde está sepultada Anita Garibaldi, Gianicolo, Roma – crédito wikipedia creative commons

 



Giuseppe continua até aGiuseppe continua até a

vitóriavitória

  
Caçado pelos austríacos, sem nem sequer poder acompanhar o
sepultamento da esposa, Garibaldi refugia-se outra vez no exílio. Triste
e derrotado, alcança a república neutra de San Marino e em seguida
exila-se nos Estados Unidos e depois no Peru. Em 1854, obtém
permissão para regressar à Itália, onde se fixa na ilha de Caprera, na
Sardenha. 

Em nova guerra contra a
Áustria, em 1859, assume o
posto de major-general e
dirige a campanha que
terminou com a anexação da
Lombardia pelo Piemonte.
Comandou os célebres
“camisas vermelhas”, entre
1860 e 1861, e, utilizando
táticas de guerrilha
aprendidas na América do
Sul, conquista a Sicília e
depois o reino de Nápoles,
até então sob o domínio dos
Bourbons.

 
Giuseppe Garibaldi em retrato maduro

crédito Britannica Escola
 



Após a realização de plebiscitos nas regiões centrais da Umbria,
Marcas e do reino das Duas Sicílias, Garibaldi renuncia aos territórios
conquistados, cedendo-os ao rei do Piemonte, Vittorio Emanuelle II,
que viria a ser o primeiro rei da Itália unificada. Em 1862, lidera nova
expedição contra as forças austríacas e depois dirige suas tropas
contra os Estados Pontifícios, convencido de que Roma deveria ser a
capital do recém-criado estado italiano. Na batalha de Aspromonte
Giuseppe Garibaldi é ferido e aprisionado, mas logo libertado.
Participa ainda da expedição para a anexação de Veneza. 

 
Giuseppe ferido em Aspromonte - crédito prati.com.br-fotosantigas

 

Em sua última campanha, luta ao lado dos franceses em 1870 e 1871,
na guerra franco-prussiana. Participa da batalha de Nuits-Saint-
Georges e da libertação de Dijon. Por seus méritos militares, Garibaldi
é escolhido membro da Assembleia Nacional da França em Bordeaux,
mas volta à Itália em 1874, sendo eleito deputado no Parlamento
italiano. 



Giuseppe Garibaldi vive seus
últimos anos em retiro na ilha de
Caprera, Itália, onde morre em
02/06/1882, aos 74 anos.

Em Curitiba, o Palácio Garibaldi,
situado na Praça de mesmo
nome, na região do Largo da
Ordem, presta tributo a este
grande personagem da História.

 
O Palácio Garibaldi, atualmente centro de cultura italiana em Curitiba - Crédito prediosdecuritiba.com.br

 

https://www.palaciogaribaldi.com.br/
http://www.curitiba-parana.net/garibaldi.htm


Alguns estudiosos alegam que Anita Garibaldi poderia ter nascido em

Lages/SC, e que na cúria metropolitana daquela cidade estaria o

registro dos irmãos mais velhos e do irmão mais novo dela, cujos extratos

teriam sido retirados da folha do registro de Ana Maria de Jesus Ribeiro.

Em 1998, entidades representativas da sociedade civil de Laguna,

lideradas pela Câmara Municipal, promoveram uma ação judicial para

obter seu registro de nascimento tardio e encerrar de vez as discussões

sobre o assunto. A ação tramitou na 1ª Vara da Comarca de Laguna,

sendo instruída com diversos documentos que comprovariam que Anita

havia nascido mesmo no município de Laguna. Assim, em 5 de dezembro

de 1998, a Juíza Elaine Cristina de Souza Freitas proferiu a sentença

(interessante notar um detalhe da filiação de Ana Maria – o pai era
paranaense, o são-joseense Bento Ribeiro da Silva):

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, a fim de
determinar o registro de nascimento de Ana Maria de Jesus Ribeiro,
nascida em 30 de agosto de 1821, na cidade de Laguna, filha de
Bento Ribeiro da Silva, natural de São José dos Pinhais, Paraná, e de
Maria Antônia de Jesus Antunes, natural de Lages, Santa Catarina,
sendo seus avós paternos Manuel Collaço e Ângela Maria da Silva
e avós maternos Salvador Antunes e Quitéria Maria de Sousa, o que
faço embasado no artigo 50, § 4º combinado com o 52, § 2º, da Lei
nº 6.015/1973 (Ação de Registro de Nascimento Tardio nº 0000395-
97.1998.8.24.0040).

Fonte: Tribunal de Justiça de Santa Catarina

A controvérsia sobre o local deA controvérsia sobre o local de

nascimento de Anitanascimento de Anita

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm


CuriosidadesCuriosidades
  

A Casa de Anita Garibaldi, em Laguna/SC, conta a
história de sua filha ilustre por meio de painéis com
a saga de Anita, que retratam seu nascimento,
casamento, as batalhas, e seu amor por Giuseppe.
Estão expostos também objetos que teriam
pertencido a ela, como sua tesoura e sua máquina
de costura, com as quais teria confeccionado o
próprio vestido de noiva para seu primeiro
casamento, aos 14 anos de idade.

 
Casa de Anita Garibaldi, em Laguna-SC - Crédito Stuckkey - creative commons

 

Curiosidades

https://www.laguna.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/135769


Monumento a Anita Garibaldi, em frente ao Museu Histórico de mesmo nome,
em Laguna-SC - crédito melevaviajar.com.br

Já o Museu Histórico Anita Garibaldi fica na Praça
República Juliana, no centro histórico de Laguna, em
prédio que abrigava a Câmara de Vereadores em
seu primeiro piso e, no térreo, a cadeia municipal.
Foi neste prédio que se proclamou a República
Catharinense Livre e Independente (1839), a chamada
República Juliana. O Museu homeageia a personagem
apenas em seu nome, já que o acervo é bem
eclético, constando de peças de alto valor
arqueólogo encontradas nos sambaquis da região, e
também de grupos indígenas que lá viveram. Outros
objetos relacionadas à formação sócio-cultural
lagunense, como peças de porcelanas, utensílios
domésticos e móveis também podem ser
observados. Peças pertencentes a Jerônimo
Francisco Coelho, considerado o pai da imprensa de
Santa Catarina, o acervo discográfico e a gaita de
Pedro Raymundo, músico popular das décadas de 50
e 60, também podem ser vistos no local.

https://www.laguna.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/121978
https://www.brasil-turismo.com/santa-catarina/historia/republica-juliana.htm


O Município de Anita Garibaldi, em Santa Catarina,
elevado à categoria de Município em 1961, assim foi
nominado porque Anita teria passado por lá em
1842, quando o lugar era apenas um ponto de
descanso das tropas. O Hino do Município também
lembra a vida de lutas e glórias da personagem.

Anitápolis é outra cidade, também catarinense,
distante 85 km da capital, Florianópolis, que presta
tributo à personagem pelo seu nome.

Anita foi tema da escola de samba carioca
Viradouro, em 1999, com o enredo “Anita Garibaldi -
a Heroína das Sete Magias”, quando a escola obteve
a 3ª colocação geral. O carnavalesco Joãosinho
Trinta foi o responsável pela criação artística do
desfile. Confira aqui um trechinho do desfile e do
samba-enredo; e aqui o desfile completo da Escola
que a homenageou naquele ano. A letra do samba-
enredo você pode ler e ouvir aqui!

Viradouro 1999 - crédito geração carnaval

https://www.anitagaribaldi.sc.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VndEMWmAcwU
https://www.sc.gov.br/conhecasc/municipios-de-sc/anitapolis
https://www.youtube.com/watch?v=6CJWTFRlI3Y
https://setor1um.com.br/e-com-anita-eu-vou-e-garibaldi-amor-espelho-da-mulher-brasileira/
https://www.letras.mus.br/unidos-do-viradouro-rj/709792/


Sua vida foi levada às
telas de cinema em vários
filmes italianos e
brasileiros, dentre os
quais “Anita e Garibaldi”,
de Alberto Rondalli, em
2013; o papel de Anita foi
interpretado por Ana
Paula Arósio. Na literatura
brasileira, o romance
“Anita”, de Flávio Aguiar
(São Paulo: Boitempo
Editorial, 1999), recebeu,
em 2000, o prêmio Jabuti,
na categoria Romance
Histórico.

 
Capa filme Anita e Garibaldi

Crédito adorocinema
 

Na minissérie A Casa das Sete Mulheres, transmitida
pela Rede Globo em 2003, Anita Garibaldi foi
interpretada por Giovanna Antonelli, enquanto
Giuseppe Garibaldi foi interpretado por Thiago
Lacerda. A minissérie foi uma adaptação do livro de
mesmo nome, lançado em 2002, de autoria de
Leticia Wierzchowski. Um trecho da minissérie
retrata o primeiro parto de Anita Garibaldi e a
escolha do nome do filho – Domênico Menotti
Garibaldi. O parto teria sido realizado por Manoela
de Paula Ferreira, prima de Bento Gonçalves,
possível paixão antiga de Giuseppe, da qual teria
sido noivo. Há controvérsias, porém, se ela teria
mesmo realizado o parto, ou teria sido apenas uma
“licença poética” excessiva para conferir mais
“dramaticidade” à trama. De todo modo, a cena
pode ser vista aqui: A Casa das Sete Mulheres:
Manoela faz o parto do filho de Anita.

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-217907/https:/www.adorocinema.com/filmes/filme-217907/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-217907/https:/www.adorocinema.com/filmes/filme-217907/
https://www2.boitempoeditorial.com.br/produto/anita-274
https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/minisseries/a-casa-das-sete-mulheres/
https://www.travessa.com.br/a-casa-das-sete-mulheres-1-ed-2002/artigo/a90aac28-ca47-44d5-b608-b50833014deb?pcd=041&gclid=EAIaIQobChMI98rUlfyp8gIVhBGRCh2F3QO4EAYYAyABEgJvxfD_BwE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuela_de_Paula_Ferreira
http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/a-casa-das-sete-mulheres-manuela-faz-o-parto-do-filho-de-anita/2559727/#:~:text=00%2F00%3A00-,A%20Casa%20das%20Sete%20Mulheres%3A%20Manuela%20faz,parto%20do%20filho%20de%20Anita


Capa do livro A casa das
sete mulheres

A Casa das Sete Mulheres
crédito Memória Globo

Manoela de Paula Ferreia, a
ex-suposta noiva de Garibaldi
- crédito wikipedia creative
commons - domínio público



Por sua importância na história brasileira, Anita
Garibaldi nomeia avenidas, ruas e escolas por todo
o Brasil. Em 2012, foi inaugurada a ponte Anita
Garibaldi, sobre a Lagoa do Imaruí, ligando a cidade
de Laguna ao continente. E, claro, a avenida em que
está sediada a Subseção Judiciária de Curitiba -
Foro Federal Manoel de Oliveira Franco Sobrinho!

 
Foto: Brunno Covello/Gazeta do Povo

 
Placa Avenida Anita Garibaldi - crédito curitibaspace

 

 
Fonte: Toda Matéria, Adoro Cinema, Editora Boitempo, Memória Globo



Documentário

TV Câmara - Série "Construtores do Brasil" - Anita Garibaldi

Reportagens

Laguna: Museu e Casa de Anita lembram a história da heroína

Aventuras na História - Anita Garibaldi: heroína de dois países

Canção

Aqui você pode ver a interpretação de Marilene Polastro, numa versão

“gauchesca” da canção “Anita Garibaldi”, enquanto vê algumas imagens de

pinturas e monumentos em sua homenagem.

Biografia na web

Uma extensa e completa biografia de Anita Garibaldi consta em Anita

Garibaldi (1821-1849) uma revolucionária brasileira, de autoria da

historiadora Cíntia Vieira Souto, publicada originalmente no Memorial

do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Indicações da EdiçãoIndicações da Edição
  

https://www.camara.leg.br/tv/173997-anita-garibaldi/
https://www.youtube.com/watch?v=5Ju1hHR8WZ0
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-anita-garibaldi.phtml
https://www.youtube.com/watch?v=oVSAHu3E3po
https://www.portalsaofrancisco.com.br/biografias/anita-garibaldi


Esta obra é uma homenagem à memória

da mulher que lutou no Brasil, no Uruguai

e na Itália por um ideário político que

brotou de sua comunhão com um homem

à frente de seu tempo, seu marido, o

herói da unificação italiana Giuseppe

Garibaldi. O talento de Paulo Markun

concilia a objetividade do texto

jornalístico com o rigor da pesquisa

histórica. 

Preços variados, entre exemplares novos

e usados, na Estante Virtual

Livros

Anita Garibaldi: Uma Heroína Brasileira, Paulo Markum, Editora Senac-

SP, 2003, 373 páginas

Capa do livro Anita Garibaldi Uma

Heroína Brasileira - Paulo Markum

https://www.estantevirtual.com.br/livros/paulo-markun/anita-garibaldi-uma-heroina-brasileira/3617111508


E então...é ou não é umaE então...é ou não é uma
mulher incrível?mulher incrível?  

  
Temos ou não temos umaTemos ou não temos uma

Joana D’Arc para chamar deJoana D’Arc para chamar de
nossa?nossa?
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“Do outro oceano, com cabelos ao vento e o
estampido do fuzil, Anita foi para Garibaldi e

para a Itália a verdadeira imagem da liberdade”. 

 

F R A S E  G R A V A D A  E M  B R O N Z E ,  E M  P L A C A  C O L O C A D A  E M  F R E N T E  D O
L O C A L  D A  M O R T E  D E  A N I T A ,  N A  F A Z E N D A  G U I C I O L I ,  R E G I Ã O  D E

R A V E N A ,  I T Á L I A
 



“Viradouro está aqui, vai sacudir
 Agitar essa cidade inteira

 E com Anita eu vou, é Garibaldi, amor
 Espelho da mulher brasileira!”

 
R E F R Ã O  D O  S A M B A - E N R E D O  D A  V I R A D O U R O ,  E M  1 9 9 9 ,  C U J O  T E M A

H O M E N A G E O U  A N I T A  G A R I B A L D I
 

Alegoria da Revolução - Anita Garibaldi, 1846, Johann Moritz
Rugendas, óleo sobre papel-cartão - reprodução fotográfica
Pablo Diener - Itaú Cultural
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