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No 1º de Outubro de 1870, às 8 horas da noite, reuniu-se, na Secretaria de Estado 

dos Negócios Estrangeiros, o júri convocado para examinar os exercícios e classificar os 

candidatos, que tomaram parte no concurso, aberto em 21 de Junho último, para o 

provimento dos lugares de Cônsules de 1ª classe e de 2º oficiais da Direcção dos 

Consulados e dos Negócios Comerciais; e estando presentes todos os membros deste 

júri, a saber: os Srs – Conselheiro João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Martens, 

Procurador Geral da Coroa e da Fazenda; Vicente Ferreira Novais, Juiz da Relação de 

Lisboa; Luiz António Nogueira, Secretário Geral do Ministério do Reino; António 

Gonçalves de Freitas, Director Geral das contribuições directas do Ministério da 

Fazenda e Duarte Gustavo Nogueira Soares, Director dos Consulados e dos Negócios 

Comerciais, Sª Exª o Ministro declarou constituído o mesmo júri, tomando a 

presidência. 

Em seguida foi aberto, perante o júri, o cofre em que se achávamos exercícios os 

quais, depois de numerados, foram sucessivamente examinados pela ordem de 

numeração. 

Concluído este exame, e antes de se proceder à classificação discutiu-se, como 

questão prévia, se a votação do júri podia ou não estabelecer diferenças entre os 

concorrentes, que porventura fossem colocados na mesma classe. Dividiram-se as 

opiniões, mas concordou-se afinal unanimemente em que, embora as diferenças não 

aparecessem na classificação pública, ficassem de algum modo consignadas na acta, 

afim de servirem de guia ao Ministro na apreciação do mérito relativo dos candidatos. 

Concordou-se também em que se fizesse uma apreciação geral e comparativa dos 

exercícios de todos os concorrentes, afim de os distribuir pelas três classes ou graus 

estabelecidos no Decreto de 18 de Dezembro de 1869. Feita esta apreciação, propôs um 

dos membros do júri, que fossem classificados como muito bons o 1º, 4º e 6º e com 

bons os mais concorrentes. Concordaram os outros membros do júri, em que o 1º e o 6º 

fossem assim classificados. No que respeita ao 4º ponderaram alguns que, embora ele se 

revelasse inteligente na forma porque desenvolvera as ideias, que seguiu e devesse ser 

considerado como distinto, não devia contudo ser equiparado aos outros dois e 



especialmente ao 6º por não haver provado tantos conhecimentos em relação aos 

pontos. Depois de alguma discussão sobre o mérito dos exercícios examinados, resolveu 

o júri unanimemente que os autores fossem classificados do seguinte modo: 

Nº1. – muito bom por três e bom por dois 

Nº2. – bom por todos 

Nº3. – bom por dois e esperado por três 

Nº4. – bom por todos 

Nº5. – bom por três e esperado por dois 

Nº6. – muito bom por quatro e bom por um 

Concluída a classificação foram abertos os papéis, que continham as assinaturas, e 

confrontadas com os originais as linhas copiadas, escreveu-se o nome de cada candidato 

ao lado do Nº correspondente a saber: 

Nº1. – Manuel de Saldanha da Gama 

Nº2. – Fernando Frederico Bartolomeu 

Nº3. – Alfredo Balduíno de Seabra 

Nº4. – Jaime Batalha Reis 

Nº5. – Domingues Maria Gonçalves 

Nº6. – José Maria Eça de Queiroz 

Terminados por esta forma os trabalhos do júri, foi levantada a sessão à 1 hora 

depois da meia noite. 
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