CONDE DO CARVALHIDO – LUIS AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA

Foi 1º Visconde e 1º Conde de Carvalhido Luís Augusto Ferreira de Almeida,
que nasceu no Porto em Janeiro de 1817, filho de António José Ferreira de
Almeida, negociante daquela cidade, e de sua mulher, D. Alexandrina Ferreira.
Fez a sua carreira comercial no Brasil, para onde partiu muito novo e ali
adquiriu grande prosperidade, notabilizando-se pelos seus actos de filantropia
e generosidade a favor de seus compatriotas menos afortunados.
Em todas as grandes ocorrências nacionais em que a nossa colónia do Rio de
Janeiro manifestava o seu patriótico interesse e solidariedade com a mãepátria, Ferreira de Almeida aparecia sempre à cabeça do Rol com avultados
donativos e a maior dedicação pessoal.
Os seus serviços a Portugal, não pararam aqui: enriqueceu o museu de Belas
Artes de Lisboa com a oferta de numerosos quadros, os quais foram primeiro
reunidos numa sala que teve a designação de “Sala Conde de Carvalhido” (por
portaria de João Franco), e depois divididos por duas salas inauguradas pela
rainha D. Maria Pia em Abril de 1896. […]
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Casou duas vezes: a primeira no Rio de Janeiro, em 1844, com D. Luísa
Joaquina de Oliveira; a segunda em Paris em 1880 com D. Helena Ana Maria
Antónia Leichtinger, de nacionalidade húngara. Fora do matrimónio teve um
filho, Luís de Oliveira, nascido em 1852 que foi legitimado em 1857.

O título de Visconde foi-lhe concedido por D. Pedro V em 1855, e D. Luís
eleva-o a Conde em 1874.

[in Nobreza de Portugal e do Brasil, coordenado por Afonso Zuquete]
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Foi sócio honorário da Academia de Belas Artes de Lisboa

Ver genealogia
http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=55160

______________________________

Heráldica

Visconde e Condes de Carvalhido
Partido: I - Almeida: de vermelho, com uma dobre-cruz (cruz dupla) de ouro;
besantes de ouro nos vãos dos braços da cruz; bordadura de ouro: II - Ferreira:

de vermelho, com quatro faixas de ouro; Elmo de prata a 3/4 tauxeado de ouro e
forrado de azul; virol e paquifes de ouro e vermelho; Timbre: coronel de Conde;
correias de vermelho perfiladas de ouro. Tachões de ouro. Foi o 1º Visconde e 1º
Conde de Carvalhido, Luís Augusto Ferreira de Almeida. Este título foi atribuído por
D. Pedro V, por Decreto de 11 de Setembro de 1855.
http://miguelboto.blogspot.pt/2010/03/carvalhido-conde.html

