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Verificou-se hoje o exame dos candidatos aos lugares de cônsules de 1ª classe e de 

2º oficiais da Direcção dos Consulados e dos Negócios Comerciais. 

O Decreto de 18 de Dezembro de 1869 dispõe o seguinte. 

“Artº18º - Dentro do oito dias imediatos àquele em que tiver sido feito o exame, o 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros nomeará e convocará um júri 

composto de cinco membros para examinar os exercícios e classificar os seus autores”. 

“Artº19º - Os membros do júri mencionados no artº precedente, serão escolhidos 

entre os directores e chefes de repartição do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou de 

outros ministérios, os magistrados superiores do Ministério público, os juízes de 2ª 

instância, os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e os professores da 

Universidade e das outras escolas superiores do Reino”. 

“Este júri será sempre presidido pelo Ministro”. 

§ único. Um empregado da respectiva Secretaria de Estado, designado igualmente 

pelo Ministro, assistirá às sessões do júri na qualidade de Secretário e delas lavrará as 

actas que serão rubricadas pelo presidente do júri e assinadas por todos os vogais dele”. 

Tenho a honra de submeter à escolha de V. Exa. Para membros do referido júri os 

Exmos. Snrs: 

João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Martens, Procurador Geral da 

Coroa. 

Visconde de Algés e António Cardoso Avelino, Ajudante do Procurador Geral 

da Coroa. 

Vicente Ferreira Novais, Juiz da Relação de Lisboa  

Visconde de Alves de Sá. 

Luiz António Nogueira, Director Secretário Geral do Ministério do Reino. 

José Maria de Azevedo, Director Secretário Geral do Ministério da Instrução 

Pública. 

Henrique O’Neill, director Geral dos Negócios da Justiça. 
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Rodrigo de Morais Soares, Director geral do Comércio e Indústria. 

Carlos Testa, professor de direito internacional marítimo. 

João de Andrade Corvo, professor de economia rural no Instituto Agrícola. 

Luiz de Almeida e Albuquerque, professor de economia política na Escola 

Politécnica. 

 

Direcção dos Consulados e dos Negócios Comerciais em 24 de Setembro de 

1870. 
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