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APRESENTAÇÃO
Como preito de gratidão e de amor fraternal,
escrevo a vida de meu querido irmão Emmanuel
Silvestre do Amarante, tão cedo colhido pela morte,
aos 49 anos de idade, quando exercia a chefia do
3° distrito, Zona norte, das Linhas Telegráficas e
Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas.
Muito me penitencio por não tê-la escrito há
mais tempo. Os atos de bravura e de coragem, os
feitos heróicos e sublimes devem ser comunicados à
juventude. Os moços têm atração para o belo, e o
exemplo de uma vida bem vivida pode lhes inspirar
dedicar a Deus, à Pátria e à Família toda a sua
inteligência e todo o seu amor.
Transcrevo sua fé de ofício e os artigos publicados após sua morte. São documentos que atestam
seu valor e sua bondade.
Ofereço este trabalho a sua digna esposa, Aracy
Rondon Amarante, a quem ele muito amou.
JOÃO ESTANISLÁU PEIXOTO AMARANTE

MAJOR AMARANTE

CAPITULO I

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA — COLÉGIO E
ESCOLA MILITAR — SEU PERFIL

Emmanuel Silvestre do Amarante nasceu a 31
de dezembro de 1880, na cidade do Rio de Janeiro.
São nossos pais, o bravo oficial do Exército, engenheiro militar, Manuel Peixoto Corsino do Amarante
— herói da guerra do Paraguai — e dona Mariana
Paulina Loureiro de Andrade Amarante, descendente
de Gomes Freire de Andrade — o Conde de Bobadela.
Emmanuel era o 3° de nove irmãos. Sua infância
transcorreu feliz, parte no Rio, parte na cidade de
Petrópolis, para onde nosso Pai se mudou, em 1884,
a fim de poder ministrar aulas de matemática aos
3 filhos de sua Alteza a princeza Izabel. Data daí
a relação de estreita amizade de nossa família com
toda a família imperial.
Assim, Emmanuel teve como amigos e companheiros de travessuras infantis, os príncipes Pedro,
Luiz e Antônio de Orléans e Bragança. Nesse convívio se consolidou uma amizade sincera e grande,
de ambas as famílias, que o banimento e os anos
posteriores de ausência, jamais arrefeceram. Papai
sempre se correspondeu com a família imperial,

exilada na França, e, até hoje, guardamos, com
especial apreço, lembranças da l 9 comunhão dos
príncipes e fotografias da família.
Após a proclamação da República, nosso Pai»
em 1890, deixou a cidade de Petrópolis. Foi residir
na encantadora ilha de Paquetá. Mudou-se para a
rua Senador Vergueiro 33, depois da morte de
Mamãe, em 1895.
A 30 de julho de 1894, Emmanuel matriculou-se
no Colégio Militar do Rio de Janeiro, obtendo sempre
notas distintas em todo o curso de 6 anos, sendo
premiado com a medalha de ouro "General Polidoro",
nos exames finais.
Concluído o curso de humanidades do Colégio
Militar, em janeiro de 1901, ingressou, em abril, na
Escola Militar da Praia Vermelha.
Esta escola funcionava em um grande edifício
de 2 andares, construído entre os dois penhascos da
Babilônia e do Pão de Açúcar, nos terrenos de uma
antiga fortaleza colonial. Era chamada, pelos alunos,
o "Tabernáculo das Ciências". Nela pontificavam
o Coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães,
o coronel Roberto Trompowsky Leitão de Almeida,
o coronel Manuel Peixoto Corsino do Amarante, o
general José Maria Pego Júnior, o coronel Alcides
Bruce, o coronel Campos Curado, o Major Marques
da Cunha, o major Samuel de Oliveira, o coronel
Victor Guilhobel e muitos outros, todos mestres de
grande saber.
Desde muito cedo, Emmanuel manifestou possuir
uma curiosidade fora do comum. Queria saber como
trabalhar o ferro, a madeira, o couro. Porque, dizia,
"isto pode me ser útil na vida."
Então, para aproveitar as férias dos meses de
janeiro e fevereiro de 1901, conseguiu do Dr. Weiss,
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diretor dos telégrafos, licença para freqüentar, como
operário voluntário, as oficinas da repartição. Lá
aprendeu a manufaturar objetos de ferro, cobre e
níquel, como chaves, correntes, fivelas, etc., soldar
e fazer ligas de metais, fabricar bobinas e motores,
manejar e consertar todos os aparelhos telegráficos
usados na época. Lembro-me que conseguiu fabricar,
de cobre e níquel, um barquinho a vela, em miniatura,
que era uma perfeição, não só pela harmonia do
conjunto, mas também pela riqueza de detalhes.
Inteligente e observador, ao cabo de um mês de
freqüência às oficinas, não havia, para ele, segredos
na arte de manipular os diferentes metais e dar-lhes
a forma que desejava.
Em janeiro de 1902, já com 21 anos, foi freqüentar uma fábrica de calçados, onde aprendeu
todas as fases da feitura de um calçado de couro. E,
com suas economias, comprou as ferramentas necessárias para o ofício: bigorna, martelos especiais,
furadores, tesoura, alicates, fôrmas de madeira, sovelas, pregos, linhas especiais, etc., etc.
Usava-se, naquela época, botinas e não sapatos,
como hoje. Emmanuel foi um dos precursores do
sapato, pois, imaginou e fez dois pares de sapatos,
um para Papai e outro para seu padrinho — Dr. Álvaro de Oliveira. Foi um verdadeiro sucesso! Papai
dizia que jamais tivera um calçado tão confortável!
Em 1903, quis aprender a arte de carpinteiro e
marceneiro. Havia no Catete, perto do Largo do
Machado, uma oficina. Emmanuel combinou trabalhar lá, e, pouco a pouco, foi comprando todas
as ferramentas necessárias. Em casa, sua oficina de
ferreiro e sapateiro se ampliava: serras, serrotes,
plainas, banco de carpinteiro, pregos de todos os
tamanhos, alicates, torquêses, formões, tornos de pé
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e de mesa, chaves de parafusos, verrumas, compassos,
nível, puas, etc.
A nossa casa ficava na rua Senador Vergueiro
33, fundos. Era uma casa grande, de um só pavimento, edificada junto do mar, com um pátio ou
terraço cimentado, dando para o Flamengo, quase
na esquina da rua Cruz Lima. Desta, até o morro
da Viúva, o Flamengo terminava com um praia,
bastante freqüentada. Nesta praia havia uma grande
ponte de madeira, avançando para o mar uns 200
metros, destinada a receber carvão de pedra, importado da Inglaterra. Esse carvão chegava à ponte,
em grandes batelões conduzidos por um rebocador
possante. Era recebido por uma cábrea, a vapor, em
cima da ponte, que o recolhia e o depositava em
vagões de ferro, e, estes, empurrados por 2 homens,
rodavam nos trilhos e iam ter ao grande armazém,
em frente à ponte, na praia.
Era nesta praia que Papai nos levava todas as
manhãs para o banho de mar. Emmanuel tornou-se
um nadador e mergulhador exímio. Com os exercícios
diários, adquiriu um fôlego tal, que lhe permitia ficar
mergulhado alguns minutos. Remar era seu divertimento Compcou um barco e, com nosso irmão Álvaro, ou com outros colegas, remavam e iam a grandes
distâncias, na baía. Emmanuel apreciava também os
exercícios de esgrima. Adquiriu um par de floretes
e respectivos capacetes de arame e luvas acolchoadas.
E então, com o Álvaro, que também se matriculara
na Escola Militar, se adestraram, para, no aniversário
de Papai, a 4 de fevereiro de 1902, darem uma
demonstração. Chegado o dia, à tardinha, reunidos
muitos amigos e visitas na sala de estar, os dois
entraram, inteiramente uniformizados de branco, cada
um segurando suas armas. Após ligeiro cumprimento
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de cabeça aos convivas, apertaram-se as mãos e,
afastando-se, alguns passos, um do outro, colocaram
os capacetes e calçaram as luvas. Então, em posição
de ataque, com o braço esquerdo elevado, em curva,
acima da cabeça, cruzaram os floretes, a fim de tocar
o adversário com a ponta. Cada qual se defendia,
galhardamente, e, uma ou outra vez, era atingido
pela arma.
Foi um lindo espetáculo! Dir-se-ia uma luta de
dois fidalgos medievais, pela posse ou defesa de sua
amada. Daí por diante, esse simulado duelo fazia
parte das festas em nossa casa.
Emmanuel gostava de tiro ao alvo. Exercitavase em atirar de revólver. Com a prática, foi adquirindo
muita firmeza de pulso, a ponto de, raramente, errar
o centro do alvo. No Largo do Machado, havia um
lugar de diversões esportivas, luta romana, boxe,
tiro ao alvo, etc. — o Parque Fluminense. De tempos
em tempos, faziam-se torneios e competições entre os
amadores. Emmanuel concorria ao tiro de revólver
e, quase sempre, saía vencedor.
Emmanuel era alto, magro, porém musculoso;
de olhar penetrante e ao mesmo tempo terno. Possuía
uma inteligência arguta e viva. Em casa, era delicado
e prestativo. Como irmão mais velho dirimia, com
equidade, as desavenças que, naturalmente, surgiam
entre nós. Jamais o vi ou senti praticar uma injustiça.
Voltado sempre para o estudo, aproveitava todas as
ocasiões que tinha para que seus irmãos menores,
eu e Antônio José, aproveitássemos dos ensinamentos.
Assim, quando sua turma da Escola Militar ia, em
visita às fortalezas ou aos estaleiros da Ilha do Viana,
levava um de nós dois. Nos aniversários e nos dias
de Páscoa e de Natal, tinha uma palavra carinhosa
ou um presentinho para nos oferecer. Alegre, gene— 9

roso, modesto e bom, como nosso amado Pai,
e de uma amabilidade cativante para com todos,
Emmanuel era o irmão querido, o amigo sincero e leal.
Como aluno da Escola Militar, distinguia-se
nas provas parciais (chamadas sabatinas) e nos
exames finais, e seu comportamento era exemplar.
Por diversas vezes, foi elogiado, não só pelo seu
comandante, mas também pelo Sr. General-Chefe
do Estado Maior do Exército, e uma vez, a pedido
do Sr. Presidente da República, Dr. Rodrigues
Alves, por ocasião de sua visita à Escola. Em
fevereiro de 1903, foi nomeado alferes-aluno. Era
de ver o garbo com que marchava, comandando o
pelotão de alunos, no dia 21 de abril, por ocasião da
festa de Tiradentes!
Na opinião de todos os seus mestres, foi um dos
mais distintos alunos da Escola Militar. Muito
querido pelos colegas, aos quais sempre servia
com solicitude, esclarecendo ou explicando qualquer
assunto de aula. Católico e ardoroso defensor da fé
que professava, não permitia que se atacasse a
Religião, fazendo respeitar sempre o foro íntimo de
cada um, que é livre de crer e adorar a Deus.
Papai se orgulhava dele.
Em 1904, com a revolta da Escola Militar, a 14
de novembro, pela questão da vacina obrigatória,
foram presos todos os alunos, e, entre eles, Emmanuel
e Álvaro.
Emmanuel cursava já o 4° ano especial e Álvaro
o 2° ano. Depois de alguns dias no quartel, tiveram
ambos ordem de seguir para o 1° Batalhão de
Engenharia, em Curitiba, onde ficariam servindo,
como penalidade, pela solidariedade prestada aoscompanheiros rebeldes.
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Felizmente, morava em Curitiba, um primo nosso,
casado e muito amigo, Bento Plácido Peixoto do
Amarante — o Bentinho.
Era engenheiro-inspetor regional dos telégrafos.
Assim, nossos irmãos não ficaram sem o aconchego
de uma família. Mas, para Papai, já idoso e viúvo
desde 1895, essa separação foi uma prova bastante
dura. Tanto mais quanto a Escola Militar da Praia
Vermelha ficara fechada. Papai, na inatividade,
e sem o convívio dos colegas mestres e dos
queridos alunos, foi perdendo o estímulo de viver.
Quando, em abril de 1905, meus irmãos voltaram,
Papai estava já bastante alquebrado. Entretanto,
como a Escola Militar se transferiu para o Realengo,
ia lá duas vezes por semana, dar aulas, até que, em
1906, pediu aposentadoria. No fim deste ano,
Emmanuel terminava, com excepcional brilho, o curso
da Escola Militar, no posto de 2° tenente-engenheiromilitar.
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CAPÍTULO U

MEMBRO DA COMISSÃO DE LINHAS TELEGRÁFICAS E ESTRATÉGICAS DE MATO GROSSO AO
AMAZONAS — SUA ATUAÇÃO COMO AUXILIAR
DO GENERAL RONDON

Seu grande desejo era servir no Estado de Mato
Grosso, terra de nosso amado Pai. Em agosto de
1907, ingressou na Comissão de Linhas Telegráficas
e Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas,
recéncriada pelo Governo Affonso Pena e chefiada
pelo então major Cândido Mariano da Silva Rondon,
antigo e distinto aluno de Papai, na Escola Militar.
Partiu logo para Mato Grosso.
Em 26 de julho de 1908, papai faleceu.
Emmanuel teve licença de vir ao Rio, para tratar do
inventário. Tomou o encargo, bem espinhoso, de
ser o tutor de seus dois irmãos menores, eu e Antônio
José. Quero ressaltar seu devotamento e tato, nesse
mister de dirigir adolescentes. Seus conselhos, sempre
invocando a memória de nosso amado Pai, foram,
para mim, um guia seguro nessa fase da vida. De
longe, pois teve que retornar ao serviço em fevereiro
de 1909, Emmanuel nos escrevia, exortando-nos a
amar a Deus e viver na sua presença; a cumprir os
nossos deveres de estudantes, e ser atenciosos para
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com nossos mestres e amigos dos colegas, a praticar
as virtudes, para adestrar a nossa vontade e, portanto,
para a nossa formação moral.
„ Em junho de 1909, o coronel Rondon convidou-o
para fazer parte da grande exploração de Cuiabá a
Santo Antônio do Madeira. Emmanuel ficou encarregado do levantamento do pique, que devia ser
aberto rio decorrer dos trabalhos. Em 23 de setembro,
em plena floresta matogrossense, recebeu a notícia
de sua promoção a 1° Tenente da arma de engenharia
e incorporado ao 5° Batalhão de Engenharia, recéncriado. A 31 de dezembro, chegou com seu querido
chefe, o Coronel Rondon, a Santo Antônio do
Madeira.
Esta longa caminhada foi cheia de perigos e de
dificuldades: os ataques dos índios que defendiam
seus domínios; das feras que povoavam aquelas matas
e das doenças que, diminuindo a resistência dos expedicionários, ceifavam suas vidas.
Ainda, a trabalhosa travessia dos rios e cachoeiras, a afanosa abertura do pique e, logo após, da
estrada de 40 metros de largura, em plena floresta
virgem, com um percurso de mais de l . 000 quilômetros a pé! Emmanuel foi um dos poucos que atingiu
a meta, -sem adoecer. O impaludismo, na sua forma
terça maligna, atacou quase todos os membros da
Comissão. O Coronel Rondon adoeceu gravemente.
Emmanuel acompanhou-o de volta, até o Rio de
Janeiro, via Manaus e Belém. Após as melhoras de
seu chefe, em 1910, regressou a Mato Grosso.
No interior de Mato Grosso e da Amazônia,
durante longos anos, com acendrado espírito de
sacrifício e dedicação, Emmanuel passou os melhores
tempos de sua mocidade. Dedicou à Pátria todas
as refulgências de sua inteligência esmeradamente
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cultivada. Implantou no ínvio sertão verdadeiros
marcos de brasilidade, que o tempo jamais apagará,
porque gravados na história da Pátria. Quero citar
apenas dois fatos que, distinguem, sobremodo, sua
atuação benemérita. São dois eventos extraordinários.
O primeiro, foi a solução dada ao transporte
dos caminhões automóveis de Barra dos Bugres a
Utiarity, no planalto dos Parecis. Este trecho da
estrada era formado por grande extensão de areia
fofa e movediça, onde se atolavam as rodas dos
veículos, que nela penetravam, dificultando, assim, a
travessia. Isto constituía um obstáculo sério para o
transpor lê do material pesado da Comissão.
Emmanuel estudou o assunto e chegou à conclusão de que podia resolver o problema se conseguisse
adaptar rodas virtuais aos carros transportes. Em
1911 montou uma oficina de serraria em Aldeia
Queimada e contruiu umas sapatas de madeira,
em cadeia sem fim, que abrangendo as rodas dianteiras e trazeiras de cada lado do carro, permitia
seu avanço por sobre os tacos de madeira. E assim
resolveu o transporte naquele areai.
O coronel Rondon, em uma de suas conferências, em 1915, assim se referiu ao fato:
"A providência de efeito imediato a que aludimos, consistiu no emprego de cam nhões-auíomóveis
para fazerem os transportes de Pato dos Bugres a
Utiarity. Era este o trecho mais desfavorável ao
tráfego de animais cargueiros; no entanto também
não se adaptava ao trânsito daqueles veículos, porque, de distância em distância, o seu solo se apresenta intercalado de largas manchas de areia, na
qual as rodas motoras da máquina se enterravam e
ficavam patinando sem poderem progredir".
15

"Um jovem e estudioso of ciai de nosso Exército, o tenente Emmanuel Silvestre do Amarante,
aplicou-se a resolver essa nova dificuldade e, com
tão bom êxito o fez, quê não tardou a descobrir
um dispositivo, inteiramente original e satisfatório.
Graças a tal invenção, os três automóveis da Comissão de Linhas Telegráficas, puderam trafegar nas
estradas do planalto dos Parecis, transportando
cargas de peso igual ao máximo das lotações para
que haviam sido construídos". (General Rondon —
Conferências, 1915, pg. 135).
O professor Roquete Pinto, em homenagem
a Emmanuel, depois de sua morte, escreveu, especialmente para "A Ordem", um artigo intitulado:
"Emmanuel Amarante". Ei-lo:
"Conheci Emmanuel Amarante, no lugar mais
triste que até hoje encontrei: Aldeia Queimada.
Ainda era mais triste do que o nome. Do deserto
areai onde começa o chapadão Pareci, restos de um
grande mar mediterrâneo, depois de muitas horas
de marcha fatigante, onde o solo parecia prender os
pés do caminheiro, ao longe, ao entardecer, negrejou
um grande rancho, era Aldeia Queimada, oásis sem
palmas daquele Sahara pequenino, taba aproveitada
dos índios que só por causa da água, tinha ali posição justificada. Mas, ao chegar àquela "aldeia", de
um rancho só, uma surpresa. O rancho era uma
oficina. Mecânicos ajustavam mancais teimosos de
grandes bielas, ferreiros batiam na bigorna ferros
de formas esquisitas, serras tr'nchavam grandes
toros, gritando, plangentemente, como se fosse a
madeira esquartejada chorando a mágoa infinita
das transformações".
"Na parte da frente, num recanto do grande
casebre, era a morada do chefe. Algumas redes,
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ambos os punhos recolhidos no mesmo gancho, sua
posição de repouso; uma grande mesa em cavaletes
onde havia papéis e mapas. Sobre esses documentos, absorto, olhos brilhantes cravados nas linhas e
nas cifras, magro, alto, nervoso, tenente Amarante.
"Era aí, então, o seu posto de engenheiro encarregado dos transportes mecãnxos da Comissão de
Linhas Telegráficas. Ali era o hospital dos caminhões que o sertão fazia também adoecer".
"Moço e ardente, de uma inquietação que
impressionava, de uma curiosidade intelectual que
prendia, dominadora, os seus interlocutores, de uma
amabilidade "agressiva", dessas que não escolhem
pessoa nem hora, Amarante vivia preocupado com
uma questão fundamental: dar aos automóveis a
faculdade de varar as areias e os atoleiros. Então
explicava-me no papel, desenhando e calculando,
que o problema seria resolvido se fosse possível dar
aos veículos rodas virtuais, de tal maneira largas
e grandes, que o seu peso, repartido pela superfície,
seria mínimo em cada centímetro do plano de sustentação".
"Nessas condições, já não mergulhariam as
rodas na areia fofa ou no barro plástico. Como
conseguir? Lembrou-se o moço engenheiro dos trens
de "cadeia sem fim", aparecidos, se bem me recordo,
na Exposição Universal de Paris, em 1889. E em
1912, construiu, no sertão dos Parecis, um aparelho
semelhante, mas de largas sapatas, que aplicou aos
caminhões-automóveis".
"E o primeiro "auto-chenille", o primeiro "tank",
o primer'ro "caterpillar", rodou anônimo, hoje talvez
deslumbrado das suas testemunhas, até agora ignorado do resto do mundo, varando o chapadão do
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Juruena ao Sepotuba, no coração do Brasil. Eram
"os trens do Amarante", as sapatas de madeira, que
em 1912, faziam o milagre atualmente reproduzido
no Sahara, pela Missão Citroen".
"O nosso engenheiro, mais tarde, à falta de
meios, abandonou as suas pesquisas. Veio a guerra.
O que ele fizera, em 1912, com pedaços de madeira,
os tanks real.zavam, em 1918, providos de chapa
de aço. O seu grande sonho de progresso, agora,
estava sendo praticado por gente possuidora de
outros recursos, em outras terras, gente animada
pela fúria de vencer. . .
"Amarante morreu há cerca de um mês, lá longe,
perto dos índios, perto das florestas, vitimado pela
doença que é a fera pior deste continente. Ele não
tinha nada do que à prime rã vista distingue o
homem naturalmente indicado para viver naquelas
asperezas: era fino, era culto, era meigo. Amava
o Brasil. Diante dos olhos, um exemplo magnífico
de energia e de interesse no serviço de sua terra.
Cumpriu o seu destino. O Brás l deve guardar o
seu nome" (A Ordem, 21-8-1929).
A respeito desse fato "A Noite" publicou um
curioso artigo intitulado: "Foi um brasileiro o descobridor do "tank"? Infelizmente não guardei a data
do periódico e o artigo não trazia assinatura. Estávamos nos pr'meiros tempos da IP Guerra Mundial,
portanto, em 1939-40.
"Foi um brasileiro o descobridor do "tank"?
"Os jornais anunciam diariamente as violentas
batalhas de "tanks" que estão sendo travadas na
frente ocidental. A palavra "tank" enche o noticiário. Onde há guerra existe o "tank" e na medida
que a guerra se alastra, espalha-se também a grande
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máquina assassina. Aqui são "tanks" que se destroem, ali "tanks" que se enfrentam em formações
maciças; além pilhas de "tanks" destruídos. E o
nome da grande arma desta guerra enche as imaginações. O que, porém, poucos sabem em nosso
país, é que o "tank", ou melhor, os princípios gerais
de mecânica que o engendram, foram descobertos
por um brasileiro, o en^ão tenente Emmanuel Amarante, crê o registou no Ministério da Agricultura,
em 1912".
"Um recuo no tem^o — Foi assim. Em 1912,
o ennenheiro militar Emmanuel Amarante, trabalhava como auxil'ar do General Rondon, na jornada
dos sertões do noroeste. Como houvesse a vencer
um longo trecho de areai entre Tanirapoan e Aldeia
Queimada e entre Aldeia Queimada e o rio Juruena,
decidira o General Rondon a compra para a Missão
que ele chefiava, de uma dúzia de possantes caminhões "Saurer", que ficariam mais em conta para o
governo do que aquelas boiadas que a inclemência
do deserto destruía quase que completamente duas
ou três vezes por ano. Aplicados à zona de Tapirapoan-Aldeia Queimada, os caminhões davam ótimo
resultado. Mas, na segunda zona, já não acontecia
o mesmo. As rodas enterravam-se na areia e, freqüentemente, os bois é que tinham de arrastar os
"Saurer". Ora, ao tenente Amaraníe competia,
naqueles dias, a direção da oficina de conserto em
Aldeia Queimada e, ele então, imaginou um dispositivo que, aplicado às rodas dos veículos, pudesse
permitir ao automóvel a sua utilização nos grandes
areais."
"É o próprio General Rondon que nos conta
esse fato na sua conferência em 1915: "Um jovem
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e estudioso oficial do nosso Exército, o tenente
Emmanuel Silvestre do Amarante, aplicou-se a ressolver essa nova dificuldade e com tão bom êxito
o fez que não tardou a descobrir um dispositivo
inteiramente original e satisfatório. Graças a tal
intervenção os três automóveis da Comissão de
Linhas Telegráficas puderam trafegar nas estradas
do planalto dos Parecis, transportando cargas de
peso igual ao máximo das lotações para que haviam
s'do construídos".
"Outro insuspeito testemunho
Em artigo
publicado nos jornais do Rio. em 1929, por ocasião
da morte de Amarante, o professor Roquete Pinto,
que esteve no Planalto dos Parecis, em 1912, e
assistiu os "tanks" de Amarante em movimento,
escreveu" Segue-se o artigo do Prof. Roquete Pinto
(páginas anteriores). E o articulista de "A Noite",
termina: "E deste modo, construído por Amarante,
o pr meiro "tank" nasceu naquele berço obscuro de
sua oficina de Aldeia Queimada. Quem o duvidar
não tem mais que ir ao Ministério da Agricultura e
requerer a certidão da patente de descoberta que
Amarante registrou ali". ..
O segundo evento, de profundo alcance sócio-indígena, 'foi o contacto estabelecido com a tribu
aborígena Kepikiri-uat, habitantes das margens do rio
Melgaço, em Mato Grosso.
Na manhã do dia 18-12-1912, o Jornal do
Comércio publicava, em primeira mão:
"O Diretor-Geral do Telégrafos recebeu do
Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, chefe
da Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas
de Mato Grosso ao Amazonas, o seguinte tele20 —
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grama transmitido pelo tenente Amarante, do acampamento da mesma Comissão:
"No auge da maior satisfação, vos envio afetuoso abraço de telicitações pelo estabelecimento de
cordial amizade que tive felicidade fazer com admirável tribo indígena que domina atualmente as matas
de Melgaço. O encontro se deu, quando seguia em
serviço de exploração na manhã de 2 do corrente, a
cerca de 350 metros do rio de Melgaço."
"Providencialmente avistei, a 25 metros diante
de mim, três valorosos indígenas, que se haviam
preparado para se defender de nossa invasão aos
seus domínios e aos seus lares. Mas, antes que
partissem as flexas dos arcos, já meio tensos, com
gritos e gestos de reprovação, consegui sustar o ataque preparado. Levantaram-se empunhando as
armas e vieram ao meu encontro e trocamos os primeiros cumprimentos, que fazem apertando as duas
mãos e entrelaçando os dedos. Nessa ocasião, chegavam o Pedrinho e o Luiz Correia, que haviam
ficado para trás".
"Fiz-lhes os primeiros presentes de missangas,
e logo após, a troca de machado por um arco e uma
flexa. O contentamento foi inexcedível ao verem
pela primeira vez um machado de aço. A convite
deles, seguimos para a maloca, que fica a cerca de
um quilômetro do pique, para a esquadra, no ribeirão Guanandy-açu. Tem forma semelhante à que
encontramos em 1909, porém com a forquilha no
mastro".
"Essa nova tribo é admirável em tudo. Estou,
verdadeiramente entusiasmado com o proqresso que
tem no mei'o de tantas dificuldades. Ass'm que
chegamos, ofereceram-nos bancos para sentarmos
e trouxeram-nos mel, mingau de milho e bolo de
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milho, tudo com um asseio admirável, como ainda
não presenciei entre os índios. Ao todo, na maloca,
entre homens e mulheres, estavam 14 (8 homens e
6 mulheres) . Trabalham em cerâmica com arte.
Possuem grandes potes, moringues, panelas e vasos
divereos. Tecem e dormem em redes. Fazem farinha
em dois grandes pilões cuja enorme mão funciona
como as nossas moendas, pelo movimento cônico
que nela dão. Usam, para iluminação, archotes preparados com resina e palhas. Julgo ser a primeira
vez que vêem civilizados, pela curiosidade com que
admiram nossa roupa, as botinas, o capacete, o
machado e pelo contentamento com que recebem os
menores objetos."
"Admiram os fósforos, aos quais fizeram
grande festa."
"Procuraram assimilar e utilizar, tal como o
fazemos, o emprego da faca, do garfo e da colher.
O chefe usa bastão fino e longo e recebeu-nos
ceremoniosamente."
"São agricultores: possuem duas grandes roças
e têm celeiros para milho. Estive somente 2 horas
na maloca e explicaram-me que só existem matas ,
em torro da maloca, de sorte que desisti de sub'r
o rio Melgaço, mesmo porque, não existindo por ali
os falados caminhos, iria demorar-me na exploração
e sem resultado para os nossos trabalhos de construção . Resolvi voltar para preparar-me e dar inído
ao pique. Prometi ao chefe, que me acompanhou
até a encruzilhada do pique, voltar denois de um
mês, levando-lhes machados e outros obietos."
Assim descreveu Emmanuel o seu feliz encontro
com os Kepikiri-uat, cuja amizade ficou logo assegurada.
22 —

O General Rondon, em suas conferências no
Rio, em 1915, mencionou este feito de Emmanuel,
com as seguintes palavras:
"A julgar pelas informações colhidas entre os
Nhambiquara, em seguida a eles, para o ocidente,
vive um povo dado ao uso da antropofagia, ao qual
designam pelo nome de "malotundus."
"As aldeias e as roças descobertas pelo tenente
Nicolau Horta Barboza, bem poderiam pertencer a
um grupo desse povo. Com certeza, depois da
passagem da expedição de 1909 alguns dentre
eles estando nas costumadas excursões de caçadas,
observaram nas árvores cortadas, os golpes das
nossas ferramentas, na verdade prod'aiosos, quando
comparados aos que se podem obter dos instrumeritos de pedra. Deseiosos de possuir tão adm i 'rí>veis
machados, teriam formado o propósito de se instalarem ao lado do caminho, à esnera de verem os
homens que o haviam aberto, voltarem a transitar
por ele, quando isso se desse, empregariam os m&os
de travar relações com os possuidores do cobiçado
artefato, e assim conseguiriam adquiri-los."
"Posteriormente, verificamos não nos termos
enganado em nossas suposições, salvo na parte
relativa à identificação do povo de que se trata,
com o malotundú dos Nhambiquara. Porque, o
tenente Amarente tendo se encarregado de abrir a
estrada cujo pique acabava de ser reavivado pelo
tenente Nicolau, encontrou-se, certo dia diante de
três índios, que meio ocultos pela vegetação, o
espreitavam, com os arcos retesados, prestes a desferi as respectivas flexas. Diante daquele risco
eminente, o distinto oficial não perdeu a calma;
acenando e falando, procurou fazer compreender aos
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selvícolas que não os desejava hostilizar, e queria
tratá-los com amizade. Então, um dos emboscados
se levantou e, em tom enérgico, dirigiu-se aos outros
que ainda teimavam em levar a termo a agressão,
opondo-se a que o fizessem. Isto conseguido, aproximaram-se os índios, com a maior segurança, fizeram os costumados discursos de apresentação e
conduziram o tenente Amarante, juntamente com o
único homem que nessa ocasião o acompanhava,
o civil João de Deus, à aldeia, que os recebeu com
muitas manifestações de alegria, como se se tratasse
de amigos cuja visita fosse, há muito, desejada e
esperada."
"As relações assim estabelecidas, desenvolveram-se rapidamente e permitiram-nos conhecer esta
nação indígena, da qual nenhum explorador dos
sertões havia antes dado notícia. Em sua própria
língua, ela se denomina Kepikiri-uat."
(General Rondon, conferências de 1915, pg. 153
e 154).
E, depois de descrever a visita que ele mesmo
fizera aos Kepikiri-uat, e às cerimônias de saudação,
próprias da tribo, continua, à pg. 156:
"Como vimos, o início de nossas relações com
os Kepikiri-uat, deve-se ao tenente Amarante, que
se havia encarregado de abrir a estrada de José
Bonifácio à confluência dos rios Pimenta Bueno e
Comemoração."
E mais adiante, pg. 160:
"Além dos resultados que acabamos de indicar
da expedição de estudos, conduzida pelo tenente
Amarante, ao longo do alto Gy-Paraná, devemos
registrar mais o encontro que ele teve com os indí24 —

genas do lugar, pertencentes, como depois verifiquei, ao grande grupo etnográfico dos tupis."
Por este relato do General Rondon, vê-se que
Emmanuel assinalou a existência de outras tribos
indígenas ao longo da bac'a do rio Gy-Paraná.
Estes índios mantiveram, contato com os membros
da Comissão Rondon, principalmente o grupo Parnauat que, com seu saudoso e valente cacique Abaitará, muito concorreu para esclarecimentos sobre a
região palmilhada.
Disse acima que o encontro com os Keoikiriuat foi de grande alcance sócio-indígena. E, com
efeito, a amizade estabelecida com mais uma va^rosa nação indígena, não somente fê-la incorporarse ao âmbito daquelas que o Serviço de Proteção
aos índios — hoje Fundação Nacional do índio,
mantém sob sua guarda, mas também contribuiu,
sobremaneira, para o estudo etnológico desses aborígenes e das tribos circunvizinhas.
Basta analisar o relato de Emmanuel, para ver
como está cheio de dados importantes sobre a vida
e costumes dos Kepikiri-uat. E como pôde, sem ser
um etnólogo e, em apenas 2 horas de confacío com
os índios, colher deles tantas e tão valiosas informações? É que Emmanuel possuía uma curiosidade
intelectual extraordinária: tudo observava; tudo
indagava; queria saber o porquê e o como de tudo.
Era, ainda, cativante no trato e de uma presença
fascinadora, inspirando confiança a todos. Assim,
estabeleceu-se, desde logo, grande camaradagem:
Emmanuel comeu e bebeu o que lhe foi oferecido
e, com este gesto, deu prova de amizade, que muito
sensibilizou os índios.
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É preciso notar que a amizade selada, logo no
primeiro encontro com uma tribo indígena aguerrida, constitui fato raro ha história dos índios do
Brasil. Jamais um explorador de nossos sertões,
nem mesmo o General Rondon ou os missionários
relig'osos, foram tão felizes quanto Emmanuel, com
relação aos índios: tê-los como amigos no primeiro
contacto!
Devo ainda assinalar neste feito, não só a
coragem de Emmanuel, mas também, e sobretudo,
sua atuação heróica. Coragem inaudita! Diante de
três índios armados e prontos a flechá-lo, não se
intimidou, mas de braços abertos, e caminhando
para eles, gritava que não afrassem. Naquele
momento angustioso e extremamente perigoso de
perder a vida, Emmanuel portou-se com a santidade
de verdadeiro cristão: não se defendeu, embora
armado, mas com palavras e gestos fez compreender, fez sentir aos índios, que sua presença era de
paz, de concórdia, de amor. Expôs sua vida para
poupar a dos índios! E os conquistou! Heroísmo de
apóstolo!
Quando alguém delibera arriscar a vida por
um ideal, todas as suas energias se congregam para
a realização desse ideal, porque está em jogo o r'sco
de vida. Daí a força e o poder de persuasão de
Emmanuel diante dos índios. Não há risco sem
esperança, sem fé.
"Providencialmente avistei..." E Emmanuel
viveu este instante sublime de fé. Fé na ação de
Deus; fé no poder de Deus; fé no amor de Deus!
Eis a santidade de sua doação total!
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CAPÍTULO ra
SEU CASAMENTO — IDA À EUROPA — VOLTA
DO VELHO MUNDO — NOVAMENTE AO LADO
DE RONDON — MORTE INESPERADA

De regresso ao Rio de Janeiro, em 1913,
Emmanuel deixou a Comissão de Linhas Telegrafias e Estratégicas de Mato-Grosso ao Amazonas,
passando a servir na Comissão do Ministério da
Guerra, na Europa. Já estava noivo de Aracy
Rondon, filha mais velha do seu querido chefe,
General Rondon. Preparou seu casamento, que se
realizou a 27 de dezembro de 1913, na Igreja-Matriz
de Copacabana. Em março de 19H, o casal embarcava rumo à Europa.
A 27 de abril de 1914, Emmanuel apresentouse à Comissão Militar na Europa, ficando junto à
Chefia, em Paris.
O General Rondon, ao desligá-lo dos serv'ços
em Mato-Grosso, fez-lhe o elogio, "por sua capacidade técnica, revelada nos trabalhos, pelo seu concurso ininterrupto desde 1907 e pela correção e
dedicação cívica e moral com que desempenhou
sempre seus deveres".
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O seu objetivo, na Europa, era fazer o curso
de engenharia e aperfeiçoamento na Alemanha.
Tal desideratum ficou impedido pela declaração da
guerra, em agosto de 1914.
A 5 de setembro transferiu-se para Londres,
onde também se recolheu a Chefia da Com'ssão
Militar, em virtude de as forças alemães se aproximarem de Paris.
Voltando à Cidade Luz, dois meses depois,
ficou à disposição da Comissão Militar, até fins de
1915.
Em 31 de dezembro de 1915, recebeu ordem
minister'al para regressar ao Brasil, e servir, novamente, na Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato-Grosso ao Amazonas.
Foi designado para fazer o levantamento do
rio Candeias e traçar, ao mesmo tempo, o divipor
das águas deste rio com o Jamary, Jacy-Paraná e
Madeira. Embarcou em março, para o Brasil e a
13 de julho apresentou-se em Manaus e sequiu
imediatamente para desincumbir-se de sua Missão
no rio Candeias.
Em 30 de março de 1917 veio ao Rio de
Janpi"o para receber a esposa e filhos que chegaram
da França.
Em agosto seguiu com a família para Manaus,
onde se apresentou a 27. Deixou a família em
Manaus e seguiu para o Sertão, onde executou
todos os trabalhos que lhe foram cometidos.
Em 15 de janeiro de 1919, foi promovido a
capitão. Em setembro veio ao Rio de Jaaeiro com
a família, ficando adido ao Escritório Central para
os trabalhos topográficos e cartográficos.
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Depois de instalar sua família na cidade de
Nova Friburgo, onde a família Rondon estava residindo no momento, regressou a Mato-Grosso, por
via Manaus, para efetuar o levantamento do Rio
Marmelos. Até setembro de 1920, foram levantados 496 quilômetros, dos quais 300 no curso do
rio Marmelos. O general Rondon elogiou-o pelo
levantamento do rio Marmelos e sua exploração.
Tal rio era considerado, até então, impenetrável.
Foi elogiado também por "suas altas quaLdades
morais, grande resistência física, notável rendimento
de trabalho, além de competência técnica e resignação para suportar as agruras do sertão."
A 21 de fevereiro de 1921 foi promovido a
major e até novembro esteve em trabalho da construção da linha telegráfica de Santa Rita do Araguaia, tendo inaugurado a estação de Rondonópolis,
como primeiro marco.
Em 1922, esteve à disposição do Supremo Tribunal Federal, como perito auxiliar do General
Rondon, na Inspeção das obras contra as secas no
Nordeste, a pedido do Sr. Presidente Epitácio
Pessoa. Nessa Comissão, Emmanuel revelou conhecimentos de engenharia hidráulica, como se fosse
um profissional abalizado. Fez restrições à eficácia
de algumas obras e, ao próprio presidente Epitácio
Pessoa, contestou algumas de sua afirmativas, com
argumentação irrefutável. (Relatório da Comissão).
De regresso, em fins de 1922, do nordeste, após
ter organizado o relatório geral da Comissão de
Inspeção, voltou a Mato Grosso, para conclusão da
linha telegráfica de Santa Rita.
Em uma de suas vindas ao Rio, creio que em
1925, Emmanuel ia tomar as refeições em minha casa,
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pois seu filho Emmanuel Cândido estava cursando o
Santo Inácio e morava comigo. Guardávamos,
mutuamente, grande afeição. Dois irmãos, casados
com duas irmãs, tínhamos muitas afinidades. Ainda
mais: ele e Aracy batizaram minha primogênita,
Mariana Clotilde e eu e Clotilde, a sua Ruth Aracy.
Conversávamos sobre diferentes assuntos, principalmente sobre a família: situação econômica,
educação dos filhos, relações sociais, etc. Disse-me
estar contente em ver-me feliz no casamento. Respondi-lhe: "De fato, sou muito feliz e estou certo
que você também o é."
- Muito, atalhou logo. "Aracy é uma esposa
exemplar. Sua dedicação é extrema e os filhinhos. . .
como gosto de estar com eles, têm todos a mesma
curiosidade que possuo e são uns encantos de
crianças!" — E contava, entre risos, as travessuras
dos filhos.
Como amava a sua casa! E, entretanto, passava
longos meses sem desfrutar as alegrias do lar. . . É
que o cumprimento do dever o afastava da esposa
e dos filhos. Sacrificava seu bem-estar e melhores
compensações econômicas pelo compromisso assumido
com o serviço público. Prometera ao General Rondon
não abandonar os trabalhos da zona norte e nela
permanecer o tempo que fosse necessário para sua
reconstrução. Cumpriu sua palavra: toda a zona
norte, estação por estação, foi inspecionada e remodelada .
Em junho de 1927, seguiu para Santo Antônio
do Madeira, a fim de dirigir os trabalhos da reconstrução da linha telegráfica da seção norte, sendo
designado, logo em seguida, para chefiar o 3.° distrito
telegráfico.
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Sua administração foi, realmente, muito fecunda,
percorreu toda a zona norte, provendo a cada estação
telegráfica de todo o material indispensável a sua
tarefa. Abriu um varadouró na mata, ligando o
Guajará-mirim à estrada da linha telegráfica, na
altura do rio Cabixi. E, para encurtar o caminho
em direção a Cuiabá, organizou a exploração deste
rio, para abri-lo à navegação.
Quando, terminados os trabalhos, após 2 anos
na chefia, voltava satisfeito, com o dever cumprido,
adoeceu gravemente. Procedente da cachoeira do
Samuel, do Rio Jamari, chegou a Porto Velho, no
dia 4 de agosto de 1929. Internado no Hospital da
Candelária, faleceu às 15 horas do dia 7, em conseqüência de provável infecção paratífica.
Digo provável, porque os médicos do Hospital
da Candelária não puderam chegar a um diagnóstico
etiológico preciso (informação que, de viva voz, me
deu o Tenente Aluísio Ferreira) . Tanto o Dr. Antônio Magalhães como o Dr. Gomes Coutinho, que
o assistiram, foram inexcedíveis nos esforços para
debelar o mal.
• Aqui fica a gratidão da família.
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CAPÍTULO IV

PÁGINAS DE SAUDADE

Emmanuel era um homem de oração. Em sua
prece cotidiana, entregava a Deus Pai todo o seu
ser. Vivia sob a moção do Espírito Santo. Certamente, ao sentir que suas forças se esvaíam, balbuciou
aquelas palavras que Jesus Cristo nos ensinou e sua
boníssima alma se alou ao céu, face a face com Deus!
—• Que grandeza é a morte de um justo! Verdadeira
ressurreição para a vida eterna!
Emmanuel morreu longe da família, sem os desvelos da esposa e dos filhos que tanto amava. Foi
um dos ornamentos do nosso Exército; exemplo de
virtudes morais e cívicas que engrandece nossa
Pátria, a qual serviu com extremado amor. Foi um
bravo! Foi um herói! Foi um santo!
Deixou viúva Aracy Rondon Àmarante e 5
filhos, na ocasião, menores: Emmanuel Cândido
Rondon Àmarante, nascido em Paris, distinto padre
jesuíta e professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mariana Àracy Rondon
Àmarante, também nascida em Paris, religiosa beneditina (irmã Dorotéia), na abadia de Santa Maria,
em São Paulo. Ruth Aracy Rondon Àmarante, nascida em Manaus, também religiosa (irmã Maria
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Beatriz), na mesma abadia. Maria Amarante Mendes
Cadaxa, nascida em Nova Friburgo, casada com
o Diplomata de carreira, Embaixador Armindo
Branco Mendes Cadaxa e Maria Beatriz Rondon
Amarante, nascida em Nova Friburgo, desquitada
e secretária de empresas.
São seus netos: Clarisse Amarante Limoeiro,
casada com Hélio Limoeiro Júnior; Vítor Ricardo
Cadaxa; Maria Amarante Cadaxa; Armando Emmanuel Cadaxa; Máximo Rafael Cadaxa, Elisabeth
Cadaxa, todos filhos de Armindo e Maria e Bernardo
Amarante Teixeira de Carvalho, filno de Maria
Beatriz.
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A 10 de agosto de 1929, o General Rondon,
profundamente abalado pela morte de Emmanuel,
expediu a seguinte circular, incluída, posteriormente, à sua fé de ofício:

"Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1929. Senhores
chefes das zonas sul e norte do 3.° distrito. Cuiabá —
Santo Antônio do Madeira. Voltado ao estado de
consciência após grande abalo que sofremos com a
súbita morte do saudoso Major Emmanuel Silvestre
do Àmarante, chefe da zona norte, deste distrito
telegráfico, cumpro o dever de comunicar aos funcionários da Comissão a dolorosa, quanto desastrosa,
catástrofe. Dolorosa porque perdemos o companheiro
modelar pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela
sua elevação moral, pelo seu patriotismo, qualidades
que lhe atribuíam na sociedade em que vivia lugar
de destaque dentro de sua edificante modéstia.
Desastrosa, porque o Exército perde um dos seus
mais dignos ornamentos de sua coletividade, com
capacidade prática na qualidade de distinto engenheiro militar; a Comissão telegráfica vê, dessa
forma, desaparecer o derradeiro esteio de sua estrutura técnica, assim desmantelada na sua organização
fundamental. O major Àmarante, na construção da
linha chamada Mato Grosso ao Amazonas, ocupou
sempre lugar na vanguarda. Distinguiu-se na construção através da zona palúdica da cidade de Mato
Grosso, quando os trabalhos se desenvolviam na
famosa mata do Guaporé, onde todo o pessoal da
l.a seção adoeceu, inclusive o chefe da Comissão;
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perecendo na ocasião o saudoso tenente Joaquim
Gomes. No grande reconhecimento que estudou o
traçado de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, foi,
ao lado do saudoso tenente Lyra, um dos mais competentes exploradores e o mais resistente como organização física; um dos 3 engenheiros que chegou ao
termo da exploração em Santo Antônio do Madeira.
Na conservação da linha construída, distinguiu-se
por dois atos que aumentam a benemerência dos seus
serviços: 1.°) a abertura da comunicação fluvial de
Guajará-mirim a Vilhena, mediante a exploração do
rio Cabixi, assim aberto à navegação; desde então o
fornecimento de víveres ao alto sertão começou a ser
feito por aquela via; 2.°) a reorganização cabal da
administração da antiga seção do norte pela redução
inteligente das despesas, o que lhe permitiu continuar
a reconstrução total da linha dessa seção; sem crédito
especial. Por esta última face, o desastre sofrido
pela Comissão telegráfica, é completo. Rendendo
homenagem a quem tanto fez pela Pátria, na penetração de seu território, resolvo propor à Diretoria dos
Telégrafos, seja dado seu glorioso nome à estação
telegráfica de Juina, no coração do grande sertão,
onde se operou a pacificação da aguerrida nação dos
índios Nhambiquara, após 4 anos de sacrifícios de
vidas oferecidas pela Comissão no desbravamento
do vastíssimo sertão, em que tomou parte ativa e
decisiva. Por fim, como demonstração de nossa
incomparável dor, ordeno seja a bandeira nacional
hasteada a meia verga, ao tomarem conhecimento
desta circular. Convido, outrossim, os meus dignos
companheiros, a tomarem luto por 8 dias, como
expressão viva do sentir da Comissão que perdeu um
de seus mais devotados filhos e mais pertinaz defensor de seu imaculado nome (assinado, General
Rondon).
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O Dr. Virgílio Correia Filho, amigo de
Emmanuel, publicou no Jornal do Comércio, de
18-8-1929, extenso e belo artigo, no qual descreve, com fidelidade, a personalidade de Emmanuel e sua atuação abnegada e, também, a do
distinto oficial João Salustiano Lyra, vitimado
há mais tempo. Eis o artigo:

IRMANADOS NA GLÓRIA
Comissão Rondon, que tão conspícuos elementás congregou para o assalto às paragens ignotas
do Brasil ocidental, cujos segredos devassou, acaba
de perder um dos seus mais abnegados colaboradores,
o Major Emmanuel Amarante, parceiro de glória de
}oã<j Salustiano Lyra, há mais tempo desaparecido.
Eram jovens amantes da sua profissão, quando
os £alteou o convite para deixarem o conforto da vida
civilizada, ou o convívio de colegas nos acampamentos militares, em troca das jornadas pelas ínvias
regiões, que só os índios palmilhavam.
Ambos obedeceram a alguma força mais potente
que as simples vantagens materiais, discutíveis
casos tais, quando a própria vida corria perigo,
cdmo provaram com o seu fim prematuro, no desempenho da incumbência que lhes coube.
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oalustiano Lyra, em particular, nenhum vínculo
o prendia à terra desconhecida, para cujo desbravamento acedeu à chamada, que o afastou do magistério.
Gaúcho, dera-se de preferência, ao estudo das matemáticas, em sua cátedra, quando, solicitado pelo
idealismo de concorrer para o melhor conhecimento
da Pátria, ainda, em parte, mergulhada nas sombras
da era pré-cabraliana, participa das expedições à
Rondônia, feito guia, com o sextante em punho, a
ieslindar o emaranhado de cabeceiras, que se enclavmham, numa confusão de vales e infletem i variamente, antes de vasarem as suas águas nos coletores
principais, que as levam ao Paraguai, ao Mkdeira,
ao Guaporé.
Ue uma das entradas preliminares, regressara
tão transfigurado, que os curiosos, ao verem-io em
tão tristes condições, mas agoiraram da sua Resistência orgânica, a pique de esmorecer.
i
A expressão da vida como que se lhe concentrara
exclusivamente no olhar, penetrante e arguto! de
observador avezado aos horizontes sem fim, À ao
mesmo tempo suave, como de uma criança.
l
Mas, abrazado na f lama viva do ideal recuperou
as forças esbanjadas em exaustivas caminhadas e
levou a bom termo a tarefa, a que se entregara.
Como prêmio, conseguiu a viagem de estucos
à Europa, onde se especializou, com elogios c os
superiores, em curso de eletrotécnica, em que es adearia sua competência, se, logo, após, não se deixa:íse
de novo empolgar pelos sertões fascinantes.
A carta geográfica de Mato Grosso enriq
cera-se de minuciosas topográficas em setores
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versos, especialmente no ocidental, mas ainda carecia
do traçado exato do Sepotuba, rio opulento de
riquezas vegetais, que se avizinha de Cáceres.
Ainda uma vez, largando o ensino, a que se
dedicara, os seus estudos, as suas preferências profissionais, Lyra, em cumprimento ao seu fadário,
marchou para o desconhecido.
Desvendava os segredos da caudal, mais afamada do que conhecida, quando, ao transpor-lhe um
dos acidentes, desapareceu no redemoinho, a que
legou o seu nome de geógrafo consumado.

HERÓI SEM JACA
De outro feitio era, sem dúvida, esse cujo tributo
à inclemência da Amazônia acaba de ser cobrado,
com dano ao Exército brasileiro, que possuía em
Emmanuel Amarante um oficial de raras qualidades.
Filho de velho professor da Escola Militar, onde
sustentou o reduto da escola clássica, veementemente
embatido por Benjamin Constant, que lhe contradizia
a doutrina, sem lhe apequenar os méritos intelectuais
e o caráter adamantino, madrugou-lhe o engenho nos
dois cultos paternos, da ciência, como a professava,
e do catolicismo, em que se lhe afervorou a fé.
Daí, a singularidade do jovem oficial, contemporâneo de uma geração que o positivismo desprendera das influências teológicas.
Poucos como ele teriam, naquele ambiente
escolar, onde fenecia a crença, conservado a religião
trazida do berço, à imitação do exemplo paterno.
Sem alarde, acudia aos seus deveres de católico de firmes convicções, com o mesmo fervor
aplicado em tudo quanto lhe tocasse fazer.
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Franzino de compleição, ninguém lhe avaliaria,
pela aparência, o potencial formidável de energia,
que lhe permitiu a realização de trabalhos estrênuos,
acompanhado de colaboradores, algumas vezes sozinho, não raro, através de ínvios rincões, feito batedor
da civilização.
Conhecia, como nenhum outro, a topografia do
setor ocidental, que o Madeira e o Guaporé, estreitam,
faustosamente sobreados pelas florestas de héveas,
castiloas e todas as espécies valiosas da Amazônia.
Por lá ter sofrido provações inevitáveis em semelhantes empresas, tomou-se de amores pela região
desprezada, cuja defesa empreendeu com o entusiasmo de iniciado, que pessoalmente conhecia os
grandes mistérios daquelas paragens mal afamadas.
Era o Guaporé então, mais do que hoje, um rio
desnacionalizado, onde corre a moeda boliviana, e
mais freqüente se ouve o castelhano do que o nosso
idioma.
Amarante ligou-lhe um dos tributários orientais,
por varadouro aberto na mata, a clareira da linha
telegráfica, distendida no planalto, de Cuiabá, a
Santo Antônio do Madeira.
E para tornar mais utilizável essa via de comunicação, diligenciou organizar a navegação do rio
extremenho, em cuja margem o governo colonial erigiu
° Forte do Príncipe da Beira, como prova material
da sua posse e resolução de mantê-la pelas eras
afora.
A sua propaganda facilmente contaminou o
espírito empreendedor de Paulo Saldanha, que seria
° realizador da idéia, caso os governos atendessem
de bom grado à explanação de semelhante assunto.
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Esforçadamente conseguiu várias vezes ver no
orçamento alguma prova de simpatia para corn o
projeto, que deveria prescindir de qualquer solicitação, para ser bem aceito, à vista de sua finalidade
nacionalista.
Mas eram providências mutiladas, ou condicionadas às sobras de outras verbas, que não animariam
nenhum industrial a criar flotilha apropriada àquele
objetivo, sem razoável subvenção oficial, que lhe
compensasse a escassez de renda nos primeiros
tempos de exploração.
Batalhador incansável, o patrono do rio desprezado jamais perdeu a esperança de assistir à concretização do seu sonho, e, mal sabia ter o Congresso,
à última hora, ao apagar das luzes, desvirtuado o
serviço que planejara, cuidava logo de explicá-lo aos
dirigentes, a quem justificava cabalmente o que
visava.
Vibrava de entusiasmo, ao considerar as portentosas riquezas do setor ocidental, que os rios
descobertos por Palheta e Lima abarcam, e por isso
lá se deixava prender em trabalhos de vária espécie.
Diminuída a intensidade das explorações topográficas, após o devassamento da região, que se
tornou mais minuciosamente conhecida do que outra
qualquer do Estado, Amarante aplicou o seu culto
espírito à administração, em que poderia ter sido
especialmente útil a Mato Grosso, se a incorreção
desleal do seu atual Presidente não lhe impedisse
a ação.
Vinculado à Comissão Rondon, para lá tornou,
incumbido da superintendência do departamento, que
se lhe afigurava predestinado a brilhante porvir, não
obstante o colapso, que lhe causou a desvalorização
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se emparelharia sem deslustre, embora não lhe permitisse a curta existência vivida, em grande parte,
longe dos centros civilizados, patentear integralmente as qualidades que o singularizavam entre os
demais.
Ambos nos indenizam das baixas contingências
humanas.
Salustiano Lyra, com a brava lealdade gaúcha,
prendeu-se, de coração, ao pago adotivo, a que
oferece a colaboração eficiente de um talento peregrino, até desaparecer tragicamente na voragem de
uma caudal, cujos segredos tentava revelar.
Emmanuel Amarante, do mesmo patriciado
intelectual, avança ainda além, com a sua alma de
catequista, para melhormente beneficiar a terra dos
seus avós, com os recursos que lhe proporcionou a
ciência.
E, cristãmente, à orla da floresta portentosa, só
interrompe o trabalho, quando o morbo fatal lhe
.atalhou a vida benemérita.

dos produtos vegetais, que deram nomeada à Amazônia .
Vivia ultimamente à margem do Madeira, de
onde, não raro, se embrenhava, seringais a dentro,
para esclarecer alguma dúvida geográfica, ou tomar
uma providência que beneficiasse os serviços, cuja
direção lhe competia, quando o organismo, combalido
por várias investidas de moléstias dessorantes, não
mais reagiu com o mesmo ímpeto de outrora.
Baqueou, no posto de ação, com o sereno heroísmo dos homens capazes de se dedicarem a um ideal
até o sacrifício.
Não admira que tivesse perecido no próprio
cenário portentoso, em que estadeou a grandeza de
sua alma, aberta às altas cogitações, e a competência
incomum de profissional, que, ainda afastado dos
seus livros, sabia explanar claramente os pontos de
controvérsia entre colegas.
Só maravilha que tanto lhe resistisse o organismo às provas excessivas, a que o submeteu por
vários lustros de atividade sertaneja, para bem servir
a sua terra.
Possuía sobejos dotes intelectuais para prolongar, em qualquer estabelecimento de ensino superior, a nomeada que laureara o pai, como lente de
mecânica e outras disciplinas na antiga Escola
Militar .
Preferiu, todavia, tomar o rumo dos sertões
ocidentais, para cujo devassamento cooperou com o
entusiasmo e fervorosa dedicação que punha em todas
as suas ações.
Sacrificou-se no cumprimento do dever. Mas
o exemplo, que deixou de si, evidencia a persistência
do molde das individualidades plutarcianas, com que

V. CORRÊA FILHO.

42 —

II

O jornal de Porto Velho "Alto Madeira",
de 11 de agosto de 1929, publicou a notícia do
falecimento e sepultamento de Emmanuel e o
convite para a missa de 7'} dia e agradecimento
em nome da família, feito pelo tenente Aloísio
Ferreira, que o acompanhou, dia e noite, no
Hospital da Candelária

MAJOR EMMANUEL AMARANTE
Seu passamento - - Últimas homenagens —•
Várias notas
Repercutiu dolorosamente entre a nossa população a inesperada notícia do falecimento, na tarde de
7 do corrente, no Hospital da Candelária, do Senhor
Major Emmanuel Sylvestre do Amarante, chefe da
Zona Norte do 3.9 Distrito Telegráfico, vitimado por
grave enfermidade que em poucos dias e apesar dos
desvelados cuidados do seu médico assistente, Doutor Antônio Magalhães, Diretor do mesmo Hospital,
arrebatou uma existência tão útil á Pátria, a qual ele
sempre serviu com a mais abnegada dedicação, preferindo as intempéries dos nossos sertões, onde o
chamava o cumprimento do seu dever aos carinhos de
sua estremecida esposa e adorados filhos, onde podia
gosar as regalias a que lhe davam direito os seus bordados de Oficial do Estado Maior.
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Logo que se espalhou a lutuosa ocorrência uma
comissão dos habitantes desta cidade, tendo á frente
o senhor Manoel da Cunha Freitas, Prefeito Municipal em exercício, procurou o Sr. l.° Tenente Aluízio
Pinheiro Ferreira, Comandante do Contingente da
Zona Norte e. que, com a máxima dedicação, assistiu
até aos últimos momentos do saudoso extinto, de que
era particular amigo, e lhe pediu, em nome do povo,
para que o corpo do falecido viesse da Candelária
para ser velado em nossa Capela durante a noite, ao
que o brioso militar prontamente anuiu, sendo o transporte feito em trem especial, oferecido pela Madeira
Mamoré, às 8 horas da noite,, com grande acompanhamento de pessoas de todas as classes sociais e
funcionários da Zona Norte.
Em eça adredemente preparada no centro do
nosso Templo, transformado em câmara ardente, foi
o esquife colocado, e coberto com a bandeira nacional, sendo vellado durante toda a noite por muitas
senhoras, senhorinhas e cavaleiros que lhe rendiam
.assim um preito de saudosa homenagem, notando-se
também entre os presentes muitas pessoas do povo
entre as quais gozava de reais simpatias .pelo seu
trato ameno e delicado, revelador de sua esmerada
educação e nítida compreensão de seus deveres
cívicos.
Ás 9 horas da manhã de 8 do corrente o revmoPadre João Nicoleti celebrou missa de corpo presente
com "Libera-me", sendo pequena a nossa igreja para
conter a enorme massa do povo que ali estava para
render a sua última homenagem ao digno Chefe da
Zona Norte.
Acompanhado por punhados de terra espargidos
por mãos piedosas, desceu o corpo do Major Amarante ao seio da terra fecunda, neste rincão da Pá46 —

tria Brasileira que ele tanto amou e serviu com dedicação.
Á sua distinta viuva, atualmente residindo em
Friburgo (Estado do Rio), em companhia dos seus
cinco filhos menores, bem como ao seu digno sogro,
o benemérito Sr. General Cândido Marianno da
Silva Rondon, nosso mui presado amigo, o "Alto
Madeira" envia as suas mais sentidas condolências.
Dentre as numerosas pessoas que assistiram ás
exéquias e acompanharam o enterro do Major Amarante,, notamos as seguintes:
Tenente Aluísio Ferreira, Dr. J. M. Gomes
Coutinho e família, Benedito Macedo e família. Elias
Gorayeb e família, Rubens V. Higgins e família,
Lúcio Carvalho, Abelardo Neves, Nena Menezes,
Francisca de Lima, Estefânia Macedo, Manoel Marques, Pia Menezes, Arthur Napoleão Lebre, Moacyr
de Miranda, J. G. Garcia, Guilherme Viruez, Francisco Bezerra, Fernando Cunha, Albino Silva,, Francisco Sousa Lima e família, Júlio Vigil, Maria de
Lourdes Lima, Francisco Moreira de Aguiar, Amá~
lia Menezes, Harry Sievers e família, Didima Madureira,, Raymundo Silva, João Rocha e família, José
Leitão de Sousa, José A. Uchoua, João Ranulpho
Brazil, Coronel Francisco Castello Branco, José Machado, J . Louchard, Joaquim R. Valente, Bernardo
Rocha, Jorge Reis, Theodorico Monteiro, Dimas
Weine, José Centeno, Sizisnando Souza, Abib Awad,
José Penha, Adelino ' Soares, Menadoura Alves,
Jacyra Lima, Júlio Castro, Frederico Santos e família, José Alves de Araújo e família, Lucy Botelho,
Antônio J . Candéas, Edgar Penha, Ignacio de Castro e Silva, Joaquim Bartholo, Salim Bouez, Jorge
Chalfon, Beda de Lima, Jorge de Almeida Rebello,
José Faustino de Mello, Tenente Calheiros da Silva,
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Amaro Alves, Agnaldo Montenegro, J. Siqueira,
L. Craney, W. Andersen, Waldemar Oliveira. Salustiano Correia, Jorge Leite Pereira, Edgar Schleder, Chrisantho Torres, F. C. da Rocha, Manoel
Souto, Manoel da Cunha Freitas e família, Esrom
Menezes e família, Elisiário Alencar, Amando Sotillo, Francisco Mendes, C. H. Howe, Manoel Baptista Salles, Pedro Ramos, Raul Andrade, Yolando
Correia Jorge Penha, Dr. Antônio Magalhães e o
nosso Diretor interino Elias Ferreira e família.

MAJOR EMMANUEL SILVESTRE DO AMARANTE
Agradecimento e convite
Em nome de Exma. Viuva, do Sr. General
Rondon e da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas venho, pelo
presente e na impossibilidade de fazê-lo individualmente, agradecer as autoridades locais e de Santo
Antôniq, aos amigos e ao povo em geral as carinhosas
provas de admiração e estima dispensadas ao abnegado Major de Engenheiros Emmanuel Silvestre do
Amarante, durante a marcha da insidiosa moléstia que
o assaltou e por ocasião do seu sepultamento.
Tornando pública esta declaração, quero, num
preito de justiça e ainda em nome da digníssima Família do pranteado extinto, distinguir a ação do
infatigável Diretor do Hospital de Candelária, Doutor
Antônio Magalhães e o Dr. Gomes Coutinho, pela
assistência solícita e indefeso zelo dispensados durante a enfermidade que zombou de todos os recursos
da ciência e da amizade.
Realizando-se, no próximo dia 14 do corrente
mês na Capela do . C. de Jesus às 8 horas, missa
de 7.° dia pelo eterno descanço da alma do seu saudoso chefe, os funcionários da Zona Norte do 3.°
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Distrito Telegráfico convidam, para assisti-la, a todos
aqueles que têm compartilhado do seu profundo e
sincero pesar.
Porto Velho, 11 de agosto de 1929Ten. ALUIZIO FERREIRA
MAJOR EMMANUEL AMARANTE
No dia H do corrente, às 8 horas, foi rezada
com toda solenidade na nossa igreja a missa do 7.°
dia do passamento do inolvidável Major Amarante,
mandada celebrar pelo Sr. l.9 Tenente Aluizio Ferreira em nome da família do extinto e dos funcionários da Comissão Rondon,, muitos dos quais estiveram presentes a essa comemoração religiosa, da
qual foi celebrante o nosso digno vigário Padre Antônio Peixoto que fez as encomendações do ritual,
com acompanhamento de órgão e cânticos sacros
pelas Filhas de Maria, sob a direção do Revmo.
Padre João Nicoletti,
A assistência foi numerosa, notando-se os principais elementos sociais desta cidade e da visinha
Vila de Santo Antônio, bem como o grande número
de pessoas de todas as classes sociais.
O "Alto Madeira" esteve representado pelo
nosso Diretor interino, que deixa aqui renovados os
seus pêsames à distinta família enlutada.

Guajaramirim, 15
Missa cantada de requiem mandada celebrar
ontem pela Guaporé Rubber Co. por alma do indi50 —
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toso major de engenheiros Emmanuel Amarante,
revestiu-se de grande pompa.
A igreja estava repleta de elementos de destaque, O Catafalco, rodeado de tocheiros e coberto
cie flores,, destacava-se bem ao centro da nave.
Guajaramirim, 8
O telegrama do Sr. Tenente Aluizio Ferreira
comunicando ao Gel. Saldanha o falecimento do
Major Amarante, deu causa a grandes manifestações
de pesar.
O edifício Guaporé Rubber conserva o pavilhão
brasileiro á meia haste, durante três dias e também
os edifícios públicos.
A cidade apresenta aspecto tristonho.
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O jornal "Friburguense" em 18-8-29 estampa uma foto de Emmanuel com palavras que
destacam sua atuação profissional:

MAJOR E. AMARANTE
Sepultou-se, no dia 8 do corrente, em Porto Velho, Estado do Amazonas, o Major de Engenharia
Emmanuel Silvestre do Amarante, que exercia as
funções de Chefe da Zona Norte da Comissão de
Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao
Amazonas.
Deixa o malogrado oficial uma folha de inestimáveis serviços prestados ao País, como um dos mais
valorosos auxiliares do Sr. General Rondon nas árduas tarefas que o Governo da República lhe tem
cometido.
Em 1907, o então Tenente Amarante ingressa
no serviço da Comissão como auxiliar da construção
da linha telegráfica de S. Luiz de Cáceres à cidade
de Mato GrossoO jovem oficial, durante estes trabalhos, distinguiu-se pela sua operosidade e capacidade técnica,
do mesmo passo que uma lamentável conjuntura lhe
propicia ensejo para revelar as prendas de seu caráter e de seu coração. Ao atingir a região do Guaporé, a Comissão fora colhida por um surto de
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impaludismo, ficando imunes apenas o Tenente
Amarante e o Dr. Armando Calasans, médico do
contingente militar.
Eram quase duas centenas de enfermos em estado grave, aos quais o digno facultativo não teria
podido prestar os socorros necessários, se o Tenente
Amarante não se coloca ao seu lado, abnegadamente,
secundando-o com inteiro devotamento e solicitude.
Em saindo desta refrega, a Comissão traslada-se
para outra região, incumbida de construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira.
Tal cometimento não foi levado a cabo senão a
custo de aturados sacrifícios, árduos trabalhos e inflexível tenacidade, figurando o Tenente Amarante,
com a sua rígida organisação moral e física, entre os
mais eficientes colaboradores dessa obra.
Em 1909, com efeito, encontramo-lo incorporado
à expedição que. sob a Chefia do então Tenente Coronel Rondon, procede o reconhecimento dos sertões
situados entre os vales Juruena e Madeira, campanha
memorável em que os expedicionários foram submetidos às mais amargas provações. — O morto de
ontem é um dos heróis dessa jornada homérica, que
por si só bastaria para recomendar a sua memória á
admiração dos brasileiros.
A atuação do Tenente Amarante foi particularmente assinalada á construção da já referida linha
telegráfica.
A comissão defronta, por essa ocasião, uma crise
sobremodo grave, motivada pela falta de transporte,
visto que o cargueiro já não correspondia às necessidades do serviço.
O Tenente Amarante soluciona esta crise com o
seu espírito operoso e culto- — É por iniciativa sua
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que a Comissão adota então nos seus serviços os caminhões Saurer e Fiat, os quais, evidentemente, não
teriam preenchido os seus fins, se o esforçado oficial,
com feliz intuição do problema, não lhes adotasse um
dispositivo destinado a facilitar o tráfego nos areiais
da serra dos Parecis.
Tal dispositivo consistiu na adaptação do trilho
articulado sem fim às rodas dos caminhões automóveis, mais tarde empregada alhures, mas cuja precedência lhe pertence.
Como engenheiro, geógrafo, explorador e sertanista, o malogrado oficial realisa trabalhos que lhe
conferem títulos de benemerência, pelo muito que
contribuiu para a elucidação da geografia do Brasil.
— De 1912 a 1914,, explora e levanta a região situada entre as estações de José Bonifácio e Lírupá
(atual Presidente Penna); em 1916, explora e levanta
o rio Candeias, afluente do Jamary; em 1917, explora e levanta o rio Jacy Paraná e seu divisor; em
1920, explora os rios Marmello e Maicí, afluentes
do rio Madeira; em 1921, explora o rio Cabixí, cuja
navegabilidade estuda.
No ano de 1922, esteve à disposição do Supremo
Tribunal Federal, como perito,, na questão de limites
entre os Estados do Pará e Amazonas; mas, em
1923, volta aos trabalhos da Comissão, sendo então
incumbido da construção da linha telegráfica de São
Lourenço a Rondonópolis.
Terminados estes trabalhos, o já então Major
Amarante assume, em 1927, a Chefia da Zona Norte
da Comissão Rondon, achando-se, atualmente,, empenhado na reconstrução da linha telegráfica e respectivas estações, entre Santo Antônio do Rio Madeira
e a estação de Pimenta Bueno.
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Foi nesta tarefa que a morte colheu o infatigável oficial em quem o Brasil perde um estrênuo
servidor e o Exército um dos seus mais legítimos ornamentos.

O almanaque telegráfico de 1929 noticia o
falecimento de Emmanuel:

MAJOR DR. EMMANUEL SILVESTRE DO AMARANTE
O Exército e a Comissão de Linhas Telegráficas
Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas acabam
de perder um dos seus mais distintos colaboradores.
Faleceu em 7 de agosto, no Hospital de Candelária, em Porto Velho, ao norte do Estado de Mato
Grosso, o distinto engenheiro militar Emmanuel Silvestre do Amarante, cuja vida foi dedicada á PátriaDepois de brilhantes estudos na Escola Militar,
onde foi sempre um dos mais distintos alunos, iniciou
a sua carreira de engenharia na Comissão Rondon
em 1907, como inspetor em comissão da Repartição
Geral dos Telégrafos, ao lado de outros esforçados
companheiros, empregando sempre a sua atividade
na exploração do sertão, na construção de linhas telegráficas, em levantamentos de rios e trabalhos de
topografia e geodésia, concorrendo assim para a organisação da carta geral do Estado de Mato Grosso.
Emmanuel Silvestre do Amarante, cuja vida foi
de invejável atividade, deixa viuva a Exma. Sra.
D. Aracy Rondon Amarante, filha do General Cândido Rondon e cinco filhos menores. Era irmão do
Dr. João E. do Amarante e do Major Álvaro }. do
Amarante.
56 —
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O Dr. Augusto Pamplona escreveu no
'Correio da Manhã" em 28-8-29:

O BANDEIRANTE CIENTISTA
Sintéticas linhas da imprensa diária noticiaram,
nesta hora em que as ambições políticas tentam enervar a vida do país, a morte, em Porto Velho, no
Amazonas, do major de engenheiros Emmanuel Sylvestre do Amarante.
A paratífica apanhada ao longo da linha telegráfica que atravessa a região do Jamari, um dos
tributários do rio Madeira, em oito dias liquidara a
existência desse abnegado cientista, cuja obra formidanda só poderá ser apreciada quando a cultura
brasileira souber aquilatar o valimento dos pioneiros
da civilização,, no hinterland amazônico.
Vinte e dois anos ininterruptos na conquista das
selvas, a partir de 1907, quando deixara, após um
curso brilhante, a Escola Militar, constituem a fé de
ofício desse herói, quase anônimo, que se tivesse enveredado na política estaria desfrutando uma dessas
invejadas posições eletivas, com que o Brasil republicano costuma galardoar o profissionalismo do
mandato.
Fosse Amarante um perito de atas falsas, um
desses audaciosos que nas crises de detenção do pó— 59

der não ruborizam as faces com a confissão de incondicionalismo. teríamos visto correligionários seus
a requerer na Câmara e no Senado votos de pesar. . .
O cientista-bandeirante, porém, era avesso à
arte da escalada de sinecuras. dedicara toda a sua
vida ao engrandecimento pátrio, cortara a selva seivaggia em todas as direções, resolvera importantes
problemas de comunicações estratégicas, cooperara
grandemente na catequese de diversas tribos indígenas, construirá centenas de quilômetros de linhas telegráficas, fizera o levantamento topográfico de
longos cursos dágua até então desconhecidos,, ampliara como bem poucos os nossos conhecimentos geográficos, arriscara repetidas vezes a vida em penosas
travessias a minar o organismo com a malária, e por
fim, longe do lar, num tentame de reconstrução de
extenso ramal telegráfico, encontrara a morte.
Não mereceu, por isso, que seu nome figurasse
nos anais parlamentares, nivelado ao sem número
de nulidades alvos de sentidos necrológios. . .
Na minha vida jornalística, ao observar os serviços técnicos operados na Amazônia, durante longos
anos, acompanhei com vivo interesse a dedicação, o
acendrado espírito de sacrifício desse nobre e bravo
militar e muitas vezes tive ocasião de apreciar as réfulgências de seu caráter de rija tempera,, capaz dê
máximos arrojos, a serviço da pátria.
No interior da Amazônia e nesta cidade tive a
ventura de provocar de seus lábios a narrativa entusiástica das árduas e nobilitantes jornadas empreendidas através dos sertões matogrossenses e
amazonenses.
De amigos que acompanhavam de perto os seus
trabalhos técnicos tive sempre a confirmação dos as60 —

sinalados serviços prestados por esse morto ilustre
à integralização da nacionalidade.
Rendendo á sua memória a homenagem sincera
deste comentário, lamento que o comodismo dos dias
hodiernos, a obsessão urbanista dos jovens da atualidade sejam obstáculos positivos ao aparecimento de
quem, substituindo essa vítima do dever, possa com
a mesma tenacidade e o mesmo altruísmo prosseguir
realizações tão fecundas e tão patrióticas.
A morte de Emmanuel Sylvestre do Amarante
se não impressionou o ambiente parlamentar, por não
ter sido talvez revestida de teatralidade trágica, certamente foi deveras sentida nos nossos núcleos de investigações científicas, como o Estado-Maior do
Exército, o Museu Nacional e a Sociedade de Geografia, que devem ao digno filho de Mato Grosso
preciosas contribuições, que cimentarão mais tarde a
expansão nacional.
No momento em que a paixão política, num
misto de despeito e ridículo, deixa transparecer nos
arroubos de sua oratória vislumbres de separatismo,
numa ameaça caricata à unidade nacional, torna-se
oportuna a lembrança da ação edificante de um brasileiro, que viveu quatro lustros internado nos desertos verdejantes, buscando com perseverança e
civismo corrigir erros geográficos,, ampliar os conhecimentos de vastas áreas territoriais e estreitar os
laços que irmanam populações umas das outras afastadas por distâncias imensas.
AUGUSTO PAMPLONA
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O jornal "Alto Madeira" de Porto Velho
publicou em 18-8*29. A saudação de Moacyr
de Miranda, funcionário da Zona Norte:

Eu TE SAÚDO!
Major Emmanuel Silvestre do Amarante! Vítima do dever, do teu brio de honrado militar, tu
tombaste como o herói no campo de batalha, porque
tu caíste no comando da tua bandeira de progresso
e penetração!
Nessa luta titânica que tu empreendeste ao lado
desse vulto lendário de Rondon, de que a Pátria
Brasileira se orgulha e ufana,, contra a floresta bravia
e ameaçadora, tu, como Ele, venceste-a, dominaste-a,
rasgaste-a e restabeleceste, com o teu vigor de moço
e de soldado e tua inteligência, o tráfego admirável
do pensamento humano, através desta linha telegráfica de Santo Antônio à Cuiabá, de Santo Antônio
à Guajará Mirim!
Mas a natureza bruta não quiz que prosseguisses mais nessa tua trajetória de progresso e de grandeza, e, abateu-te, como o raio à palmeira altiva e
majestosa, e fez a ti ciosa de teu sangue cívico e
espartano, o chefe dessa legião heróica de pioneiros,
que guardam com a sua vida essa estrada maravilho63

sã de sacrifícios e glória da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas !
A tua obra aí está vivida, imperecível, ao afã
tumultuoso do teu esforço, a Zona Norte do 3° Distrito Telegráfico! Aí está para nós, para os que
vierem, para os que hão de vir. E como tal, eu não
te posso dizer "adeus", eu só te posso saudar,, porque
ainda na morte o teu vulto marca com a tua vida essa
linha de progresso!
Em nome da Pátria e da República, eu te saúdo
Major Emmanuel Silvestre do Amarante!
MOACYR DE MIRANDA
(Funcionário da Zona Norte)
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Convite para a Missa de 30? dia:

MAJOR EMMANUEL SYLVESTRE DO AMARANTE
A viúva e filhos do Major Emmanuel Sylvestre
do Amarante (ausentes), seus irmãos e cunhados,
General Rondon e família, profundamente gratos às
pessoas que compareceram à missa de 7° dia e a
todos que lhes deram o conforto de sua simpatia no
doloroso transe por que acabam de passar, de novo
os convidam para a misas de 30.° dia que será celebrada amanhã, sexta-feira, 6 do corrente, às 10 horas,
na Igreja de Santo Inácio.
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SUA BELÍSSIMA FÉ DE OFÍCIO

CERTIFICO que o oficial abaixo declarado tem no
arquivo desta Divisão os assentamentos do teor seguinte:
EMMANUEL SILVESTRE DO ÀMARANTE, filho do
doutor Manoel Peixoto Cursino do Amarante, nascido a trinta e um de dezembro de mil oitocentos e
oitenta, natural da Capital Federal. Em 1901 —
MARÇO: Tendo concluído o curso do Colégio Militar
de acordo com o vigente Regulamento e obtido licença, por aviso do Ministério da Guerra, para prosseguir em seus estudos, assentou praça voluntariamente na Escola Militar do Brasil a oito- visto ter
sido julgado apto para o serviço do Exército em inspeção de saúde a que foi submetido na mesma data
sendo pela ordem do dia escolar do referido dia oito,
mandado incluir como adido à segunda companhia
de alunos, aguardando matrícula. Pela ordem do
dia escolar de dezesseis, foi mandado considerar
como efetivo na mesma companhia,, por haver se matriculado nas aulas do primeiro ano do curso geral.
MAIO: Pela ordem do dia escolar de quatro,, foi dispensado !do estudo de álgebra superior, visto ter
aprovação plena dessa disciplina pelo Colégio Militar. EM 1902 — Nos exames finais do ano findo
foi aprovado plenamente grau sete, na primeira cadeira e grau nove na segunda cadeira e na aula, tudo
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do primeiro ano do curso geral. JANEIRO: Pela ordem do dia escolar de vinte e quatro, foi nomeado
sargenteante para a sua companhia- MARÇO: A
cinco, teve oito dias de licença. A. treze, apresentou"
se e teve licença até o dia vinte. ABRIL : À primeiro,
foi matriculado nas cadeiras e aula do segundo ano
do curso geral. AGOSTO: Pela ordem do dia escolar
de vinte e um, foi elogiado pelo resultado lisonjeiro
que exibiu no assalto d'armas realizado na Escola por
ocasião dos festejos em homenagem ao Chile, no dia
anterior. SETEMBRO: Pela ordem do dia escolar de
dez, foi dispensado do cargo de sargenteante, visto
ter completado o tempo regulamentar desse serviço.
EM 1903 — Nos exames finais do ano findo foi
aprovado com distinção na primeira, segunda e terceira cadeiras e plenamente grau oito na aula, tudo
do segundo ano do curso geral e bem assim na prática relativa aos primeiro e segundo anos do mesmo
curso. FEVEREIRO: Por decreto de vinte e cinco,
conforme publicou a ordem do dia escolar de vinte e
seis. foi nomeado Alferes — Aluno, de acordo com
o artigo noventa e cinco do vigente Regulamento.
ABRIL: A quinze, foi matriculado nas cadeiras e aula
do terceiro ano do curso geral. Pela ordem do dia
escolar de vinte e dois, foi louvado pelo luzimento com
que se apresentou à admiração dos habitantes desta
cidade, pelo garbo marcial que manifestou e pela
correção nas marchas e evoluções táticas que desenvolveu, como comandante de seção, na formatura
realizada no dia anterior, para prestar as homenagens devidas ao gloriosa mártir da República —
Tiradentes. JULHO: Pela ordem do dia escolar de
vinte e dois, se fez público ter o senhor general chefe
do Estado Maior do Exército declarado que o senhor
Presidente da República mandara elogiá-lo, em ordem
do dia daquela Repartição, pela disciplina e corre68

cão que observou por ocasião de sua visita à Escola
no dia dez- EM 1904 — Nos exames finais do ano
findo, foi aprovado plenamente grau nove nas primeira e segunda cadeiras, grau oito na terceira cadeira, com distinção na aula e plenamente grau
.nove na prática da terceira e quinta seções,
tudo do terceiro ano do curso geral, concluindo assim o dito curso pelo regulamento de dezoito de abril de mil oitocentos e noventa e oito.
ABRIL: A quinze, foi matriculado nas cadeiras e
aula do primeiro ano do curso especial. AGOSTO: O
senhor general de Divisão Carlos Eugênio de Andrade Guimarães, ao deixar o comando da Escola,
em sua ordem do dia de dezesseis, louvou-o pela
conduta que soube manter durante o tempo de seu
comando, confirmando assim o elevado conceito que
há muito se habituara a fazer desta distinta plêiade
de moços para quem a pátria tem voltada as suas
esperanças de progresso e engrandecimento. NoVEMBO: A quinze,, foi mandado apresentar à Repartição do Estado Maior do Exército, por ordem
verbal do senhor Marechal Ministro da Guerra. A
dezessete, foi excluído do estado efetivo, em virtude
do decreto de dezesseis, que mandou fechar a Escola
até segunda ordem. DEZEMBRO: Pela ordem do dia
regimental de cinco, foi incluído no estado efetivo
do primeiro batalhão de engenharia e no da terceira
companhia, como agregado, por ter sido mandado
servir nesse corpo e ficou dispensado do serviço por
oito dias pelo senhor general comandante do Distrito. Pela regimental de treze, foi nomeado quartel
— mestre interino do batalhão. EM 1905 — JANEIRO:
O senhor tenente coronel Caetano de Faria e Albuquerque, ao deixar o comando do batalhão, agradeceu-lhe os bons serviços que lhe prestou, manifestando grande zelo e dedicação, conforme fez pú-

- 69

blico a regimental de vinte e quatro. FEVEREIRO: O
senhor major Antônio Félix de Sousa Amorim, ao
deixar o comando do batalhão, louvou-o pelo auxílio
que, com sua esclarecida inteligência e dedicação,
lhe prestou durante o seu comando, conforme fez
público a regimental de vinte. MARÇO: Pela regimental de nove, foi exonerado do cargo de quartelmestre interino do batalhão, por ter sido mandado
seguir para a Capital Federal, a fim de prestar os
exames que, em conseqüência dos acontecimentos de
quatorze de novembro do ano findo, deixou de prestar. Pela regimental de onze, foi excluído do estado
efetivo do batalhão e do da terceira companhia a
fim de seguir a seu destino, sendo louvado pelo
senhor coronel comandante, pela maneira correta e
escrupulosa com que se houve, mostrando ter uma
exata compreensão do que seja o serviço militar.
ABRIL : Pela regimental de vinte e sete, foi reincluido
no estado efetivo do batalhão e companhia, em vista
da determinação do senhor general chefe do Estado
Maior, publicada no detalhe à guarnição desse dia.
JULHO: Por boletim da Direção Geral de Artilharia de vinte e cinco, foi público que por aviso de
vinte e dois, foi mandado praticar nessa Direção,
onde se apresentou a vinte e quatro e passou a servir
na segunda seção. AGOSTO: A vinte e seis, foi designado para acompanhar os trabalhos da comissão
encarregada de inventariar, examinar e assistir à
montagem de quatro baterias de canhões Krupp de
tiro rápido, pouco antes chegados da Europa. Nos
exames finais das matérias do primeiro ano do curso
especial em que esteve matriculado no período letivo
de mil novecentos e quatro, prestados em virtude da
autorização do Ministério da Guerra, em aviso de
dois de março último, obteve o seguinte resultado:
aprovado plenamente grau oito nas primeira, se70 —

gunda e terceira cadeiras, grau nove na aula e grau
sete na sexta seção do ensino prático, como publicou
a ordem do dia escolar de trinta. DEZEMBRO: A
nove,, apresentou-se ao senhor general Diretor por
se terem terminados os trabalhos da Comissão de que
fazia parte. EM 1906 - - JANEIRO. A dezesseis, foi
designado para acompanhar os trabalhos da Comissão incumbida de inspecionar a linha de tiro do
Realengo. Em boletim de dezoito, foi louvado pela
assiduidade e zelo com que se houve durante os serviços da comissão incumbida da montagem de quatro
canhões Krupp tiro rápido. ABRIL: Em boletim de
dezesseis, foi desligado a fim de efetuar matrícula
na Escola de Artilharia e Engenharia, sendo na
mesma data louvado pelos reais e importantes serviços que prestou com inteligência e dedicação nas
diversas comissões de que fez parte durante o tempo
em que serviu na Diretoria de Artilharia- Em virtude
do determinado em aviso do Ministério da Guerra,
de vinte e quatro de março último foi-lhe permitido
prosseguir em seus estudos, na Escola de Artilharia
e Engenharia, pelo Regulamento de dezoito de abril
de mil oitocentos e noventa e oito, tendo se apresentado a dezesseis. Foi incluído como adido na
companhia de alunos e na mesma data efetuou matrícula nas cadeiras e na aula do segundo ano do
curso especial pelo regulamento acima citado. EM
1907 — JANEIRO: A quinze, foi publicado em ordem
do dia do Exército ter sido classificado na arma de
infantaria,, visto ter sido confirmado no posto de segundo tenente de acordo com o disposto na lei número mil seiscentos e dezoito, de trinta e um de
dezembro úúltimo. Nos exames finais do ano findo
foi aprovado plenamente grau oito, na primeira cadeira, distinção grau dez na segunda cadeira, plenamente grau sete na terceira cadeira, grau nove no
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exame final da aula e nas matérias constitutivas do
ensino prático da oitava seção e com grau sete no
exame de latim, concluindo o curso especial de Estado Maior e Engenharia Militar,, pelo regulamento
acima, recebendo o grau de bacharel em matemática
e ciências físicas, de acordo com o artigo primeiro da
lei número setecentos e trinta e um, de quatorze de
dezembro de mil novecentos, pelo que foi desligado
e mandado apresentar à Repartição do Chefe do Estado Maior do Exército, para ter o conveniente destino, conforme fez público a ordem do dia escolar de
quinze. FEVEREIRO: O Ministério da Guerra, em
aviso de vinte, mandou-o ficar à disposição do Ministério da Viação e Obras Públicas a fim de praticar
na Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas
de Mato Grosso ao Amazonas. A vinte e três, apresentou-se á Direção Geral de Engenharia a fim de
seguir ao seu destino. MARÇO: Tendo sido posto à
disposição do Ministério da Viação e Obras Públicas
a fim de praticar na Comissão de Linhas Telegráficas, foi por portaria da Repartição Geral dos Telégrafos, de onze, nomeado inspetor de terceira classe
em comissão. À vinte e oite, embarcou nesta cidade
com destino ao Estado de Mato Grosso, onde teriam
início os trabalhos da comissão. MAIO: Tendo desembarcado em Corumbá aí recebeu ordem do chefe
da Comissão a fim de seguir para São Luiz de Cáceres, a fim de incorporar-se à seção que seria organizada nessa cidade para iniciar a construção do
ramal de Mato Grosso. A quinze,, tomou parte nos
trabalhos preliminares de acampamento na Fazenda
Nacional da Caissara próximo de São Luiz de Cáceres. JUNHO: Conforme fez público a ordem do
dia de sete, dando organização definitiva à Comissão, que passou a denominar-se Comissão de Linhas
Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Àma72

zonas foi designado para auxiliar o serviço técnico
da primeira seção, cuja zona de desenvolvimento
compreenderia o trecho entre as cidades de Cáceres
e Mato Grosso, na qualidade de praticante- Durante
o período em que serviu na construção do ramal de
Cáceres a Mato Grosso foi alternativamente incumbido dos trabalhos de pique, levantamento regular e
nivelamento do eixo da linha. NOVEMBRO: A quinze,
o senhor major chefe da primeira seção declarou
ter-se tornado digno dos maiores louvores pelos esforços e dedicação que desenvolveu como seu distinto
auxiliar. EM 1908 — JANEIRO: A dois, passou a
servir sob as ordens diretas do senhor major chefe
da comissão que assumira pessoalmente a chefia da
primeira seção. FEVEREIRO: Conforme publicou a
ordem do dia de vinte e quatro, foi,, pelo senhor
major chefe da Comissão de linhas telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, ao ser
inuagurado o ramal de São Luiz de Cáceres à cidade
de Mato Grosso, elogiado, pela inteligência, dedicação e boa vontade com que desempenhou-se de todos
os serviços que lhe foram cometidos. ABRIL: A oito
foi designado para fazer parte da turma de exploração dirigida pelo chefe da Comissão. MAIO: Por
portaria da Repartição Geral dos Telégrafos, de
quatorze,, foi promovido a inspetor de segunda classe,
em comissão, categoria correspondente à sua nova
função como auxiliar técnico da comissão. JULHO:
Segundo consta da ordem do dia de vinte, publicada
em Tapirapoan, dando organização à turma que deveria retomar o reconhecimento geral levado no ano
anterior às margens do rio Juruena, foi declarado
competir-lhe a execução do levantamento topográfico
expedito peculiar ao reconhecimento. A vinte e dois,
recebeu ordem de seguir para o Rio de Janeiro, a
serviço, permanecendo nesta Capital em trabalhos de
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escritório, ficando por isso dispensado de tomar parte
na exploração. EM 1909 —• FEVEREIRO: A dez, embarcou nesta Capital com destino à sede dos trabalhos de construção da linha tronco. MARÇO: Por
portaria da Repartição Geral dos Telégrafos de três,
foi nomeado inspetor de primeira classe em comissão,
visto ter passado a exercer as funções de ajudante
da Comissão, A quinze, partiu de Cáceres a fim de
executar o levantamento regular entre os rios Buriíy
e Formiga e a locação da linha entre Burity e Juruena- MAIO: Atendendo ao que fora publicado em
ordem de serviço do acampamento geral da construção, apresentou declaração escrita de aceitar a sua
transferência para a arma de engenharia, então
criada pela nova lei de organização do Exército.
JUNHO: Tendo terminado os serviços de que fora
encarregado apresentou-se ao chefe da Comissão a
primeiro, a fim de tomar parte na grande exploração
com que seria terminado o reconhecimento geral
ligando os Estados de Mato Grosso e Amazonas.
Conforme designação contida na ordem do dia de
primeiro, publicado em Juruena, dando organização
à turma que iria reencetar o reconhecimento geral
levado à serra do Norte durante o ano anterior,, foi
incumbido do serviço topográfico, competindo-lhe no
exercício dessas funções executar o levantamento do
pique que deveria ser aberto no correr dos trabalhos.
OUTUBRO: A quinze, foi publicado ter sido promovido ao posto de primeiro tenente para a arma de
engenharia, por decreto de vinte e três de setembro
findo, sendo classificado no quinto batalhão de engenharia. DEZEMBRO: A trinta e um, chegou a Santo Antônio do rio Madeira, tendo executado os
trabalhos de que fora incumbido durante a expedição
sob a direção do próprio chefe da Comissão com o
qual recolheu-se em seguida ao Rio de Janeiro, a fim

de passar á execução dos serviços próprios de escritório. EM 1910 — MARÇO: Em boletim do Departamento da Guerra, de trinta, foi mandado elogiar
pelo modo cabal como desempenhou os serviços de
que estava incumbido na qualidade de ajudante da
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de
Mato Grosso ao Amazonas. NOVEMBRO: A trez, foi
designado para organizar o serviço de transporte por
automóveis, para a travessia de um trecho do sertão
partindo nessa data do Rio de Janeiro e ficando assim
dispensado dos trabalhos do escritório por conclusão
dos que lhe tinham sido distribuídos. DEZEMBRO: A
cinco, apresentou-se em São Luís de Cáceres, dando
início aos trabalhos de que fora encarregado. EM
1911 — AGOSTO: Em boletim de dez, foi por aviso
do Ministério da Geurra de vinte e três de julho
findo, elogiado em vista do exposto pelo chefe da
Comissão de Linhas Telegráficas. DEZEMBRO: A
seis, foi designado para fiscalizar, conjuntamente com
os serviços de automóveis,, os trabalhos de montagem
das estações radiotelegráficas de campanha, da fixa
em Cáceres e da móvel no Salto da Felicidade. EM
1912 — MAIO: Conforme fez público a ordem do
dia de primeiro, dando por terminados os trabalhos
relativos ao reconhecimento geral com a terminação
dos que se referiam á expedição de mil novecentos
e nove, o senhor tenente-coronel Chefe da Comissão
declarou que cumpria o grato dever de justiça louvando a tão distinto quão dedicado companheiro de
trabalho, pela inteligência, competência técnica e ardorosa dedicação com que fez o serviço de levantamento topográfico e de desenho do itinerário da expedição, portando-se com coragem e bastante saber
no decorrer desses mesmos trabalhos, mostrando-se
habilitado a dirigir qualquer serviço dessa ordem
pelo interior do país. A trinta e um, passou a exer— 75

liado por índios Kepikiri iniciou em seguida a exploração da margem esquerda do rio Pimenta Bueno,
onde descobriu grandes campos. SETEMBRO: A
onze, concluiu a exploração entre Francisco Bueno
e Pimenta Bueno. A vinte e cinco, recolheu-se a
Três Buritis, onde recebeu ordem do Chefe da Comissão a fim de seguir para o Rio de Janeiro em
objeto de serviço. NOVEMBRO: A onze, desembarcou nesta Capital, apresentando-se ao escritório
central da Comissão ao qual ficou adido. EM 1914
— MARÇO: Por aviso de dezesseis, foi nomeado
auxiliar da Comissão do Ministério da Guerra na
Europa. A vinte e sete, apresentou-se ao Departamento da Guerra por esse motivo. ABRIL: Por aviso
de vinte e dois, foi declarado que, tendo sido este
oiicial nomeado auxiliar da Comissão do Ministério
da Guerra na Europa, deve ser considerado como
tendo sido exonerado, a pedido, a dezesseis,, de
março último, do lugar de ajudante da Comissão de
Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso
ao Amazonas. A vinte e sete, apresentou-se á Comissão do Ministério da Guerra na Europa ficando
servindo junto a chefia da mesma Comissão. A seu
pedido, foi por portaria da Repartição Geral dos Telégrafos de trinta, dispensado do cargo que exercia
corno engenheiro ajudante em comissão junto à Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato
Grosso ao Amazonas, da qual foi na mesma data
desligado por esse motivo. O senhor coronel chefe
da Comissão ao dispensá-lo declarou que era merecedor dos mais francos elogios pela capacidade técnica revelada no longo decorrer dos trabalhos, aos
quais prestou seu concurso ininterruptamente desde
a organização da Comissão,, em mil novecentos e sete,
como também pela correção disciplinar, dedicação cívica e incomparável moralidade com que desempe-

cer o cargo de engenheiro ajudante conforme a denominação estabelecida em artigo terceiro das novas
instruções aprovadas nessa data para o serviço da
Comissão. NOVEMBRO: Cumprindo ordem telegráfica recebida do Chefe da Comissão seguiu a oito
para o acampamento geral da construção, deixando
os serviços de que estava então encarregado. Apresentou-se ao acampamento geral sendo a doze nomeado chefe da seção do Sul, incumbida de prosseguir a construção da linha telegráfica do Estado de
Mato Grosso para o Amazonas, ao encontro dos
trabalhos da seção do Norte. A vinte, seguiu para
a Vanguarda em serviço de exploração parcial. DEZEMBRO: A dois, assinalou a existência de índios
até então desconhecidos verificando que se tratava
da tribo dos Kepikiri-uat. EM 1913 — MAIO: A
cinco, deixou a chefia da seção Sul, tendo executado
a locação da linha até o passo Parabéns no rio Comemoração de Floriano, terminando a exploração e
a abertura do varadouro até Pimenta Bueno. Auxiliando o chefe da Comissão executou ainda uma exploração parcial em que serviram de guias alguns
índios Kepikiri iniciando em seguida isolado a exploração do rio Comemoração de Floriano entre o passo
Parabéns e a sua confluência com o rio Pimenta
Bueno. JUNHO: A dois, chegou a Parabéns seguindo por terra, para Três Buritis, onde apresentou-se
novamente ao chefe da Comissão, embarcando a dezessete no rio Comemoração de Floriano, a fim de
prosseguir sua exploração. A vinte e sete, descobriu o porto Francisco Bueno junto ao ribeirão do
mesmo nome. JULHO: A dezesseis, concluiu a exploração para o traçado entre as cabeceiras do Poceiro e Francisco Bueno. AGOSTO: À nova, terminou o pique que sob sua direção foi aberto entre
as cabeceiras do Poceiro e Francisco Bueno. Auxi76 —
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nhou sempre seus deveres. SETEMBRO: A cinco,
recolheu-se a Londres para onde foi transferida a
sede da Comissão. OUTUBRO: Por ter sido extinta
a Comissão em virtude de ordem do senhor Ministro da Guerra, foi-lhe determinado que regressasse
ao Brasil, declarando a chefia ser-lhe grato louvá-lo
pelo valioso concurso que prestou para o bom desempenho de sua missão. EM 1915 — DEZEMBRO:
Por aviso de trinta e um foi mandado servir adido ao
quinto batalhão de engenharia, que se acha á disposição do Ministério da Viação e Obras Públicas. EM
1916 — FEVEREIRO: Conforme ofício número mil
duzentos e quarenta e três da Secretaria, da Guerra
o senhor Ministro mandou em trinta e um de dezembro findo, que passasse a servir adido ao quinto batalhão de engenharia a fim de servir na Comissão
de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso
ao Amazonas. Conforme ordem da chefia da Comissão, deveria seguir em março próximo para o sertão
de Mato Grosso, via Manaus. Por portaria da Repartição Geral dos Telégrafos, de vinte e seis, foi
nomeado para o cargo de ajudante da Comissão,
sendo que exercerá esse cargo em comissão. JULHO:
A treze, apresentou-se em Manaus. A quatorze, embarcou para o rio Jamari, estando pois em exercício
do seu cargo, em cuja posse entrou a primeiro.
AGOSTO: A oito, chegou ao Jaru, tendo sido na mesma
data designado para incumbir-se do levantamento topográfico do rio Candeias, devendo traçar ao mesmo
tempo o divisor de águas, desse rio com os rios Jamari,
Jaci-Paraná e Madeira. A nove, iniciou esse serviço.
NOVEMBRO: A quatro, iniciou o estudo do rio Candeias. EM 1917 — MARÇO: A trinta, embarcou em
Manaus, a fim de recolher-se ao Rio de Janeiro, conforme ordem da chefia da Comissão. ABRIL: A dezenove, apresentou-se ao Escritório Central, ao qual
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ficou adido em serviço da Comissão desde a data de
sua apresentação. AGOSTO: A vinte e dois,, apresentou-se em Belém do Pará e a vinte e três, dali seguiu
para Manaus. A vinte e sete, apresentou-se em Manaus. OUTUBRO: A vinte e oito, apresentou-se em
Porto Velho. A trinta seguiu para o rio Jaci —
Paraná em serviço de campo. NOVEMBRO: A onze
iniciou a partir da estação telegráfica de Jaci — Paraná, o serviço de campo que lhe fora designado. EM
1918 — FEVEREIRO: Apresentou-se em Manaus a
três, tendo concluído todos os trabalhos que lhe haviam sido distribuídos pela, chefia da Comissão e
devendo ficar adido ao Escritório daquela cidade enquanto incumbido de organizar o respectivo relatórioJUNHO: A oito, partiu de Manaus, para o interior,,
com destino ao vale do rio Candeias, a fim de dar
começo aos novos trabalhos geográficos e topográficos que lhe foram cometidos pela chefia da comissão, visto estarem concluídos os serviços de escritório
correspondentes aos que anteriormente executara.
SETEMBRO: Tendo partido do vale do Jaci — Paraná em exploração de contra vertentes dos afluentes
da margem direita, a dois, apresentou-se em Arikêmest, estação telegráfica à margem do rio Jamari,
onde amparou o respectivo levantamento. DEZEMBRO: Em cumprimento de ordens recebidas da chefia
da Comissão, embarcou em Manaus a quatorze, cora
destino a esta Capital. A vinte e oito, apresentou-se
ao Escritório Central nesta Capital, onde ficou adido
e em serviço. EM 1919 — JANEIRO: Por decreto de
oito, foi graduado no posto de Capitão. Por decreto
de quinze, foi promovido a efetividade do posto de
Capitão. FEVEREIRO: A sete, seguiu, por terra, para
o Estado de Mato Grosso, com destino a Cuiabá. A
doze, apresentou-se em Corumbá, tendo chegado a
dez ao Estado de Mato Grosso, em trânsito para
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Cuiabá. MARÇO: Teve ordem de regressar de Cuiabá, a fim de recolher ao Escritório Central, por conclusão dos serviços de que estava ali encarregado. A
dezesseis, embarcou em Cuiabá com destino ao Rio
de Janeiro. A vinte e sete, apresentou-se, com procedência de Mato Grosso, ao Escritório Central,
onde ficou em serviço. MAIO: A dezesseis, embarcou nesta Capital,, com destino ao Norte de Mato
Grosso,, via Manaus, a fim de prosseguir nos trabalhos de campo que lhe foram designados pela
Chefia da Comissão. OUTUBRO: A nove, embarcou
em Manaus de regresso a esta Capital e a doze,
partiu de Belém do Pará. A vinte e cinco, apresentou-se ao Escritório Central com procedência do
Norte de Mato Grosso, via Manaus, ficando em serviço adido ao mesmo Escritório, a fim de organizar
relatório e croquis dos últimos serviços de campo
executados. O senhor general Chefe mandou publicar em seu boletim de vinte e sete, que o serviço
de campo executado ultimamente por este oficial consistiu na determinação da divisória das águas do Rio
Branco, afluente da margem direita do Jaci-Paraná
com o rio Candeias,, do Jamari e levantamento completo do mesmo Rio Branco cuja cabeceira e afluentes foram também determinados no decorrer dos trabalhos, o que permitirá locar completamente na carta
de Mato Grosso todo o vale do Rio Branco. Tais
levantamentos atingiram a quinhentos e vinte quilômetros de caminhamento. NOVEMBRO: A três, seguiu para o Estado de Mato Grosso a serviço e com
destino a Cuiabá, por via terrestre. EM 1920 — JANEIRO: A dezoito, embarcou em Cuiabá de regresso
a esta Capital por conclusão dos serviços de que ali
estava encarregado pela chefia da Comissão. FEVEREIRO: A seis. apresentou-se ao Escritório Central
com procedência de Mato Grosso ficando em serviço
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do mesmo Escritório. JUNHO: À quinze, embarcou
nesta Capital, com destino ao Norte de Mato Grosso,
via Manaus. A vinte e oitq, apresentou-se em Belém do Pará. JULHO: A treze, apresentou-se em
Manaus. A vinte e três, chegou a Guajará Mirim,
última estação telegráfica da parte Norte, a fim de
dar início aos trabalhos de sertão que lhe foram distribuídos pela Chefia da Comissão. OUTUBRO:
Conforme correspondência telegráfica expedida do
sertão, via Manaus, em dez do corrente, o senhor
general chefe recebeu comunicação de terem sido explorados e levantados por este oficial,, até sete de
setembro findo, quatrocentos e noventa e quatro quilômetros, dos quais,, trezentos e setenta e três correspondem ao curso do rio Marmelos pela primeira vez
levantado. O mesmo oficial prosseguirá sua exploração do alto Marmelos para as nascentes do rio
Madeirinha (vale do Giparaná) de onde procurará
alcançar as cabeceiras do rio Marmelos. A quatorze, apresentou-se em Porto Velho do rio Madeira,
de regresso da exploração de que fora incumbido,
depois de executar todos os levantamentos a seu
cargo, o que perfez um caminhamento de cerca de
seiscentos quilômetros por via fluvial e por terra. O
mesmo oficial teve ordem de se recolher a Manaus,
a fim de organizar os desenhos e relatório do serviço
de campo agora concluído. Pelo senhor general
Chefe foi elogiado pelo excelente serviço que acabou
de executar com a exploração e o levantamento do
rio Marmelos considerado até então impenetrável de
certo ponto para montante, visto ser povoado de índios Parintintins, serviço em que o mesmo oficial
revelou as suas elevadas qualidades morais, grande
resistência física, notável rendimento de trabalhocompetência técnica, resignação e energia para suportar as agruras do sertão, e executar de modo mais
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completo o serviço que lhe fora confiado. EM 1921
— FEVEREIRO: A vinte e oito, embarcou em Manaus,
a fim de iniciar novos serviços de levantamento no
vale do rio Guaporé, conforme ordem do senhor general Chefe e em virtude de naquela data ter concluídos os trabalhos de Escritório a seu cargo. De
passagem fundou no rio Maicy, entre os índios Muras, o posto indígena de "Maicy" que foi entregue à
Inspetoria de índios do Amazonas. JUNHO: À trinta
alcançou a estação telegráfica de Vilhena, termo da
exploração que executou e da qual foi encarregado
pela chefia de uma estrada que, partindo das margens do rio Guaporé, dê acesso àquele ponto central
de chapadão dos Perecis. SETEMBRO: A dezessete,
apresentou-se ao Escritório Central no Rio de Janeiro, com procedência do Estado de Mato Grosso,
ficando adido ao mesmo escritório e em serviçq, a
fim de concluir a organização dos desenhos e relatórios correspondentes aos serviços de que ultimamente estava realizando no sertão daquele Estado,
relativos á abertura de um varadouro ligando o vale
do Guaporé à estação telegráfica de Vilhena, bem
como a exploração e levantamento do rio Cabixi e
desse varadouro. A trinta,, foi publicado em boletim
do Exército ter sido posto à disposição do Supremo
Tribunal Federal por ter sido nomeado perito na
ação de limites entre os Estados do Pará e Amazonas- EM 1922 — JULHO: A dezesseis, partiu do Rio
de Janeiro, via Manaus, em viagem de inspeção da
linha telegráfica até Guajará Mirim, de onde regressou ao Rio de Janeiro em setembro, ficando adido ao
Escritório Central até vinte e cinco de outubro,
quando seguiu para o Nordeste acompanhando o
chefe da Comissão, como seu secretário, na Comissão de visita ás obras contra a seca. DEZEMBRO: A
quatro regressou ao Rio de Janeiro e ficou no Es82 —

critério Central em serviço de relatório da mesma
Comissão ao Nordeste. EM 1923 — JANEIRO: A
dez. foi publicado em Boletim do Exército que, em
vista do que pediu o presidente da Comissão organizadora do Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, o senhor Ministro o designou para, como representante do Ministério da Guerra, constituir a
quarta comissão do mesmo Congresso, encarregada
das providências militares sobre estradas estratégicas. Na mesma data, foi em boletim da Comissão,
elogiado pelo chefe da mesma nos seguintes termos:
"Levando em consideração os trabalhos de exploração que o capitão Emmanuel Silvestre do Amarante
realizou sobre os rios Marmelos e Cabixi, com o
duplo intuito de completar elementos para a construção da Carta de Mato Grosso e estudar e abrir
no vale do segundo um varadouro que o ligasse à
estação Vilhena, o ponto mais alto da navegação
daquele rio, considerando que esse serviço foi efetuado com rara presteza e economia e habilidade, me é
grato elogiar aquele oficial pela correção militar com
que se houve na exploração em que empregou vinte
e cinco voluntários regionais do contingente da Comissão telegráfica; pela inteligência com que conduziu a exploração e a sua execução; pelo acerto do
traçado do varadouro que permite d'ora em diante
ficar o coração do alto sertão da Rondônia distante da navegação do Guaporé apenas quarenta e dois
quilômetros, com proveitosa economia de tempo e de
dinheiro para se atender ao serviço de conservação
da linha telegráfica que liga Cuiabá a Santo Antônio
do Madeira e Porto Velho. FEVEREIRO: A dez, foi
elogiado pelos relevantes serviços prestados com a
exploração dos rios Marmelos e Cabixi, com o duplo
intuito de completar elementos para a construção
da carta do Estado de Mato Grosso, A vinte
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e um foi publicado no Diário Oficial ter sido, por
decreto de nove, promovido ao posto de major pelo
princípio de antigüidade, tendo por esse motivo se
apresentado a este Departamento a vinte e dois. MARÇO: Por decreto de nove, foi classificado no quadro
suplementar. NOVEMBRO: A primeiro, foi designado
pelo chefe da Comissão de Linhas Telegrãficas, enquanto se não proceda a diligência para que havia
sido posto à disposição do Supremo Tribunal Federal, para projetar e dirigir a construção do ramal
telegráfico de São Lourenço a Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso. DEZEMBRO: A trinta e um,
apresentou o projeto e orçamento da construção do
referido ramal, tendo estudado uma terceira variante
para completar os referidos estudos. EM 1924 — Na
direção dos trabalhos de construção do ramal para
Rondonópolis, da Comissão de Linhas Telegráficas,
durante todo o ano. EM 1925 — JANEIRO: A primeiro, apresentou-se ao Escritório Central da Comissão nesta Capital, onde ficou adido para o preparo do respectivo relatório, após a inauguração da
estação telegráfica de Rondonópolis. A seis, foi
elogiado pelo chefe da Comissão pela capacidade
administrativa e técnica mais uma vez revelada nos
serviços de construção da linha de Santa Rita do
Araguaia, na qual Rondonópolis é o primeiro marco.
MARÇO: A vinte e três, foi publicado em boletim
deste Departamento ter sido por aviso de vinte, posto
à disposição do senhor Presidente do Estado de
Mato Grosso, sem prejuízo, porém, de suas funções
na Comissão em que serve. NOVEMBRO: A cinco,
apresentou-se a este Departamento por ter de seguir
para o norte em diligência do Supremo Tribunal Federal. EM 1926 — À disposição do citado Tribunal
durante todo o ano. EM 1927 — DE JANEIRO A MAIO:
Adido ao Escritório Central da Comissão de Linhas
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Telegráficas, a fim de ultimar o relatório da diligência que efetuara ao norte por incumbência do
Supremo Tribunal Federal. JUNHO: A oito, seguiu
para Santo Antônio do Madeira, por ter sido designado pela chefia da Comissão de Linhas Telegráficas, para dirigir os trabalhos de reconstrução
da linha telegráfica na seção do norte. JULHO: A
onze, chegou a Santo Antônio do Madeira. NOVEMBRO: A doze, foi designado pelo senhor general chefe da Comissão para servir na chefia da seção
norte. A vinte e três, assumiu a mesma chefia seguindo na mesma data ao encontro do senhor general
chefe ao longo da linha. EM 1928 — Na chefia da
seção norte durante todo o ano. NOVEMBRO: Por
decreto de oito, foi transferido do quadro suplementar para o ordinário, sendo classificado no sexto Batalhão de Engenharia, em Aquidauana, onde foi incluído no seu estado efetivo a quatorze, ficando
considerado não apresentado. EM 1929 — JANEIRO:
A quatorze, seguiu para Manaus, a serviço da Comissão, chegando ali a vinte. A trinta e um, seguiu
para Óbidos, no Estado do Pará, a fim de receber
ordens e instruções do senhor general Chefe. FEVEREIRO: A quatorze, regressou de Óbidos para Manaus, partindo, em seguida, para Santo Antônio do
Madeira. MARÇO A JULHO: Na chefia da seção do
norte. AGOSTO: A quatro, chegou a Porto Velho, de
regresso da inspeção que realizava na linha telegráfica, por ter adoecido gravemente no trecho entre as
estações de Jamary e Arikêmes, internando-se no
Hospital da Candelária de Porto Velho, da Companhia Madeira Mamoré- A sete,, faleceu, às quinze
horas, em conseqüência de infecção paratífica que
adquirira em objeto de serviço. A propósito do seu
infausto e prematuro falecimento, o senhor general
chefe da Comissão fez publicar-a seguinte circular:
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"Rio de Janeiro dez de agosto de mil novecentos e
vinte e nove. Senhores chefes das zonas sul e norte
do terceiro distrito — Cuiabá — Santo Antônio do
Madeira. Voltado ao estado de consciência — após
grande abalo que sofremos com a súbita morte do
saudoso major Emmanuel Silvestre do Amarante,
chefe da zona Norte deste Distrito telegráfico, cumpro o dever de comunicar aos funcionários da Comissão, a dolorosa, quanto desastrosa catástrofe.
Dolorosa, porque perdemos o companheiro modelar
pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua elevação moral, pelo seu patriotismo; qualidades que lhe
atribuíam na sociedade em que vivia lugar de destaque dentro de sua edificante modéstia. Desastrosa,
porque o Exército perde um dos mais dignos ornamentos da sua coletividade, como capacidade prática
na qualidade de distinto engenheiro militar; e a comissão telegráfica vê dessa forma desaparecer o derradeiro esteio da sua estrutura técnica, assim desmantelada na sua organização fundamental. O major
Amarante na construção da linha chamada Mato
Grosso ao Amazonas ocupou sempre lugar na vanguarda. Distinguiu-se na construção através da zona
palúdica da cidade de Mato Grosso, quando os trabalhos se desenvolviam na famosa mata do Guaporé,
onde todo o pessoal da primeira seção adoeceu, inclusive o chefe da Comissão, perecendo na ocasião
o saudoso tenente Joaquim Gomes. No grande reconhecimento que estudou o traçado de Cuiabá a
Santo Antônio do Madeira, foi ao lado do saudoso
tenente Lyra, um dos mais competentes exploradores
e o mais resistente como organização física; um dos
três engenheiros que chegou ao termo da exploração
em Santo Antônio do Madeira. Na conservação da
linha construída distinguiu-se por dois atos que aumentam a benemerência dos serviços ~~ primeiro — a
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abertura da comunicação fluvial de Guajará Mirim
e Vilhena, mediante a exploração do Rio Cabixi,
assim aberto a navegação; desde então o fornecimento
de víveres ao alto sertão começou a ser feito por
aquela via; .— segundo a reorganização cabal da
administração da antiga seção do norte pela redução
inteligente das despesas, o que lhe permitiu continuar
a reconstrução total da linha dessa seção sem crédito
especial. Por esta última face o desastre sofrido pela
Comissão Telegráfica é completo. Rendendo homenagem a quem tanto fez pela Pátria na penetração do
seu território, resolvo propor à Diretoria dos Telégrafos seja dado o seu glorioso nome a estação telefônica de Juina, coração do grande sertão, onde se
operou a pacificação da aguerrida nação dos índios
Nhambiquara, após quatro anos de sacrifícios de
vidas oferecidos pela Comissão no desbravamento do
vastíssimo sertão,, em que tomou parte ativa e decisiva. Por fim como demonstração da nossa incomparável dor, ordeno seja a Bandeira Nacional, hasteada
a meia verga ao tomarem conhecimento desta circular.
Convido outrossim, os meus dignos companheiros a
tomarem luto por oito dias como expressão viva do
sentir da comissão, que perde um dos seus mais devotados filhos e mais pertinaz defensor do seu imaculado nome. Assinado: General Rondon." A nove,
foi publicado em boletim deste Departamento o seu
falecimento no dia, hora, local e lugar já citados na
presente certidão. Por não haver gozado licença em
um período maior de vinte anos, a contar de vinte
de março de mil novecentos e dois até a data de seu
falecimento, conta-se-lhe mais dois anos de serviço,
de acordo com o parágrafo terceiro do artigo dezessete da lei que baixou com o decreto número quatorze mil seiscentos e sessenta e três de primeiro de
fevereiro de mil novecentos e vinte e um. Nada mais

87

consta que lhe seja relativo, em firmeza do que mandei passar a presente que vai por mim assinada e
carimbada com o carimbo de que usa esta Divisão.
Quinta Divisão do Departamento do Pessoal da
Guerra, Capital Federal, vinte e oito de agosto de mil
novecentos e vinte e nove. E eu, João da Silva Tavares, segundo tenente reformado, adjunto a conferi
e subscrevo. — As.) Raul Guimarães Regadas —•
l.° Tenente Chefe da J. 5.
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