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Illmo. e Exmo. Snr 

 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exª., que a Legação de Sua Majestade na 

Corte do Rio de Janeiro remeteu a este Consulado em ofício de 21 de Dezembro último 

o Exequatur de Sua Majestade o Imperador à Nomeação que Sua Majestade El Rei Se 

Dignou Conferir-me de Cônsul de 1ª Classe para este Distrito Consular por Decreto de 

17 de Outubro do ano findo. No dia imediato à recepção do Exequatur, foi ele por mim 

apresentado à Presidência desta Província que lhe pôs o – Cumpra-se - , e depois de 

feitas as necessárias comunicações, no dia 2 do corrente entrei no exercício das funções 

do meu Cargo, dando logo princípio ao Inventário mediante as formalidades prescritas 

pelo artigo 18º do Regulamento de 17 de Março de 1870. No próximo paquete enviarei 

a V. Exa. cópia de todos os actos relativos ao mesmo Inventário. Pela minha posse 

cessou a gerência que pelo Governo de Sua Majestade fora confiada por Portaria de 17 

de Agosto do ano findo a Gregório Anselmo Ribeiro Marques. Este empregado que 

merece toda a minha confiança continua no serviço do Consulado, a fim de auxiliar-me 

no desempenho do meu Cargo. Acha-se ele acreditado com Beneplácito Imperial datado 

de 12 de Dezembro de 1851 requisitado pela Legação de Sua Majestade, e desde o 1º de 

Fevereiro do dito ano funciona neste Consulado, tendo dado sempre provas de 

inteligência, zelo e assiduidade, e gozando no decurso destes vinte anos de serviço 

público de uma reputação ilibada. 

Deus Guarde a V. Exa. 
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