
 

ÂNIMO GRANDE 

Charrua/Navio Transporte/Presiganga 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: Nada consta. 

Navio de madeira e de propulsão a vela, classificado como Charrua e pertencente ao 

material flutuante da Esquadra portuguesa, que aqui se encontrava. Após a Independência do 

Brasil, foi tomada e incorporada a Força Naval brasileira, com o mesmo nome. A primeira 

referência encontrada sobre ela, foi sua entrada no Rio de Janeiro, procedente de Lisboa, a 11 

de janeiro de 1816. Regressou ao Reino; e estava de volta à Guanabara a 15 de agosto do 

mesmo ano, vinda do Porto.  

A 20 de janeiro de 1817, velejou para Portugal sob o Comando do Primeiro-Tenente J.E. 

Baião. Estava de volta ao Rio de Janeiro, trazendo tropas, a 6 de outubro. A 19 de fevereiro 

de 1818, fez-se ao mar. Não se ouviu falar dela durante o ano de 1819. A 17 de janeiro de 

1820, partiu do Rio de Janeiro e regressou a 14 de agosto sob o Comando do Segundo-

Tenente Antônio da Fonseca Rosa; tornou a fazer-se de vela a 03 de dezembro do dito ano.  

Em 1821, suspendia do Rio a 26 de novembro. A 2 de abril de 1823, naturalmente já 

com a Bandeira brasileira, era seu Comandante o Segundo-Tenente Graduado José Joaquim 

Raposo, que chegou a Oficial General.  

A 1º de março de 1824, entrava na Guanabara procedente de Maldonado, sob o 

Comando do Segundo-Tenente Antônio Carlos Ferreira. A seu bordo veio uma Comissão 

para cumprimentar o Imperador, constituída do Tenente-Coronel Henrique Xavier Ferrara, às 

ordens do General Lecor, Tenente Coronel Bernabé Saenz, Major José Rodrigues Barbosa e 

Capitão Bernabé Rivera e mais treze pessoas. A 05 de março, D. Bernabé Rivera beijava a 

mão do Imperador em nome do seu irmão, o Brigadeiro Don Fructuoso Rivera que acabou 

nos traindo miseravelmente, no ano seguinte.  

Seguiu para o Norte, a 07 de maio, com a Escuna Leopoldina e o Cúter Imaruí, com 

aguada para a Divisão do Chefe Taylor que esperava em Pernambuco. A 05 de fevereiro de 



 

1825, entrou no Maranhão, procedente do Ceará; aportou ao Rio de Janeiro, sob o mesmo 

comando, a 24 de setembro de 1825.  

Em 1827, passou a Comandá-la o Capitão-Tenente George Broom. Na Confederação do 

Equador, partiu para o bloqueio do Recife, na Divisão Comandada pelo Chefe de Divisão 

David Jewett. Entrou no Rio de Janeiro a 17 de março de 1828, sob o Comando do Capitão de 

Fragata Francisco Clare; e fez-se de vela a 19; entrou de volta a 09 de abril sob o Comando 

do Primeiro-Tenente Felippe Marques de Figueredo. Servia então de Transporte.  

Por Aviso de 19 de maio de 1828, foi nomeado seu Comandante o Capitão de Fragata 

Bartholomeu Hayden e, ao mesmo tempo, Comandante da Divisão da Costa Leste, na costa 

da África. Recolheu-se dessa Comissão a 18 de abril de 1829. Comandou-a de 23 de julho a 

30 do mesmo mês de 1829, o Primeiro-Tenente Luiz Caetano de Almeida.  

Em 1830, comandou-a o Primeiro-Tenente João Antônio Correia. Foi por esse tempo 

transformada em Presiganga (navio que servia de prisão). Comandou-a de 10 de setembro a 

10 de dezembro de 1831, o Capitão-Tenente Pedro Paulo Boutrouelle. Ainda em abril de 

1823, servia de presiganga de sentenciados. De seu bordo, na tarde de 19 de agosto de 1832, 

fugiram nove presos, que chegaram a alcançar a praia, mas foram capturados. Em maio de 

1835, estava condenada, mas continuava a servir de prisão. 

 


