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Está vago o lugar de Cônsul de 1ª classe na Baia, pela demissão dada a Augusto 

Peixoto. 

O Consulado da Baia é o melhor retribuído dos sete actualmente estabelecidos. 

É o acesso regra tão salutar como justa, diz o relatório que precede o Decreto com 

força de lei de 18 de Outubro (?) último; concilia com o interesse público o jus do 

trabalho e do talento; serve ao mesmo passo de estímulo de zelo e de penhor ao bom 

serviço. O que se diz do acesso pode dizer-se da melhoria de posição na mesma classe. 

Não me parece que seja justa a diferença, que o Decreto de [sic] de Abril de 1868 

estabelecera entre os vencimentos do Cônsul na Baia e o do Cônsul no Pernambuco, e 

entre os vencimentos do Cônsul no Maranhão e o do Cônsul no Pará. Mas como nas 

circunstâncias actuais do Tesouro cumpre evitar, quanto possível, o aumento de 

despesas, entendo que no futuro orçamento se deve reduzir 1 000$000 réis dos 

vencimentos do Cônsul na Baía para aumentar os vencimentos do Cônsul no Maranhão 

igualando-o aos do Cônsul na Baia. 

Entretanto a experiência tem demonstrado a conveniência de não conservar por 

muito tempo os funcionários consulares no mesmo posto, especialmente no Brasil. 

Por estas razões e por outras alegadas no relatório junto, parece-me conveniente 

que o Cônsul de 1ª classe em Pernambuco seja transferido para a Baia; que o Cônsul no 

Maranhão seja transferido para Newcastle e o de Newcastle para Pernambuco. 

Mas em todo o caso ficará vago um Consulado de 1ª classe. 

O predecessor de V. Exa. havia ordenado que se abrisse concurso. O prazo do 

concurso terminou no dia 22 do corrente. O dia em que se há-de verificar os exames dos 

concorrentes deve ser anunciado com dez dias, pelo menos, de antecipação. 

Peço, pois, a V. Exa. se digne de o fixar. 
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