
 

ANFITRITE 

Charrua  

Incorporação: 28 de maio de 1838. 

Baixa: 23 de setembro de 1844. 

Navio de construção de madeira (pinho de Riga), aparelhado a Brigue Barca, com as 

seguintes características: 120 pés de comprimento; 18,5 pés de boca; 19,5 pés de pontal. Era 

classificado como Charrua e artilhada com dois canhões de calibre 19. Tinha uma equipagem 

de 50 homens.  

Foi-lhe passada mostra de armamento a 28 de maio de 1838, assumindo seu Comando 

o Primeiro-Tenente Fortunato Eugênio Tavares. Seguiu para o Pará, levando do Recife o 

Primeiro Batalhão da Brigada de Pernambuco, a fim de combater os Cabanos. A 9 de março 

de 1839, nela teve embarque o futuro Almirante Barroso. A 4 de junho do mesmo ano, foi 

exonerado o seu comandante. Em abril encontrava-se em obras, virando de querena e fazendo 

costado fixo e forrado de madeira e cobre novo; deitou os barbados de popa e tornou a dita; 

fez as portas dos resbordos e braçolas de uma escotilha; reparou toda a borda, paióis, 

camarotes e fixou diferentes ferragens; calafetou toda e concluiu o fabrico, fazendo a despesa 

pela oficina de carpintaria de machado, em aviamentos e jornais.  

Comandou-a de 2 de outubro de 1839 a 4 de novembro de 1840, o Capitão-Tenente 

Francisco Ferreira dos Santos. Em 1840, estava no Maranhão. Foi-lhe passada a mostra de 

armamento nessa época. A 25 de janeiro de 1842, assumiu seu Comando o Capitão-Tenente 

Manoel José Vieira, que foi substituído pelo Primeiro-Tenente Francisco José do Amaral, que 

nela se conservou até 18 de junho de 1844. Em maio de 1843, estava no Rio de Janeiro. A 24 

de agosto de 1844, assumiu interinamente o seu Comando o Segundo-Tenente Genuíno 

Augusto de Barros Torreão. A 21 de junho, tomou o Comando o Capitão Tenente José da 

Fonseca Figueiredo. Teve este navio muito pouca duração em consequência da madeira de 

que era construído. Foi desmanchado pelo Arsenal de acordo com o Aviso de 23 de setembro 

de 1844.  

 


