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O júri convocado e constituído por V. Exa. Classificou do seguinte modo os 

concorrentes admitidos ao concurso aberto por esta Secretaria de Estado, para provimento 

dos lugares de cônsules de 1ª classe e de segundos oficiais da Direcção dos Consulados e 

dos Negócios Comerciais; 

José Maria de Eça de Queiroz, Muito bom por 4 - Bom por 1; 

Manuel de Saldanha da Gama, Muito bom por 3 – Bom por 2; 

Jaime Batalha Reis, Bom por todos 

Fernando Frederico Bartolomeu, Bom por todos 

Domingos Maria Gonçalves, Bom por 3 – Esperado por 2; 

Alfredo Balduíno de Seabra, Bom por 2 – Esperado por 3; 

O artigo 25º do decreto de 18 de Dezembro de 1869 dispõe o seguinte: 

De entre os candidatos aprovados escolherá o Governo os mais idóneos, atendendo 

tanto à prioridade do exame, como à classificação que obtiveram, ao seu procedimento, à 

qualidade de serviço público que hajam prestado, especialmente na Secretaria, nas missões 

diplomáticas, ou no corpo consular, e às melhores habilitações literárias, além das 

necessárias para a admissão ao concurso. 

José Maria de Eça de Queiroz juntou ao seu requerimento documentos por onde 

prova ser Bacharel formado em Direito pela Universidade de Coimbra e os seus bons 

serviços como administrador do Concelho de Leiria. 

Manuel de Saldanha da Gama juntou ao seu requerimento documentos por onde 

prova ter o curso de estudos militares para as armas de cavalaria e de infantaria e haver 

exercido o cargo de Governador de Diu e de Solor e Timor em 1851 e 1852, e de S. Tomé 

e Príncipe em 1856. 

Além disso existe nesta Direcção uma representação de muitos negociantes 

estabelecidos na Baía, pedindo ao Governo a nomeação do Sr. Saldanha da Gama para o 

lugar de Cônsul de Portugal naquela cidade. 
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Os outros concorrentes não provam serviços ou habilitações literárias que 

compensem a inferioridade da classificação. 

Está vago o consulado de 1ª classe na Baía. É este Consulado o melhor retribuído dos 

sete actualmente estabelecidos. Pelas razões alegadas nos relatórios juntos, entendeu esta 

Direcção que ele devia ser provido por transferência em alguns dos actuais Cônsules de 1ª 

classe que tenha prestado bons serviços em lugares menos retribuídos. Parece-lhe, porém, 

que não é justa a diferença estabelecida entre os vencimentos do Cônsul da Baia, e os de 

Cônsul em Pernambuco. Se V. Exa. julgar conveniente nomear para o Consulado da Baia 

algum dos concorrentes classificados entende esta Direcção que no Decreto de nomeação 

se deve declarar que no futuro orçamento as respectivas despesas de representação serão 

reduzidas de 3 500$000 réis a 2 500$000 réis. 

Este é o parecer da Direcção. V. Exa., porém resolverá o que for mais justo e 

conveniente. 
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