1º VISCONDE DE CONDEIXA
JOÃO MARIA COLAÇO DE MAGALHÃES VELASQUES SARMENTO
Foi 1º visconde de Condeixa, na sua família, João Maria Colaço de Magalhães
Sarmento que nasceu na Lousã a 15 de Janeiro de 1806 e morreu a 28 de aio de
1871, filho de João de Magalhães Colaço Velasques Sarmento, fidalgo da Casa Real
por sucessão, e de sua mulher D. Maria Eugénia de Figueiredo Moniz.
Foi fidalgo-cavaleiro da Casa Real, par do Reino, Comendador da Ordem de Nossa
Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Cavaleiro da Torre-e-Espada, comendador da
Ordem da Rosa, do Brasil, administrador do vinculo dos Colaços no campo de
Coimbra, negociante de grosso trato na praça do Rio de Janeiro, capitalista e
grande proprietário em Portugal.
Casou em 12 de Janeiro de 1839, com D. Maria Rita Ferreira dos Santos, filha de
José Ferreira dos Santos e de sua mulher D. Mariana Ferreira dos Santos.
O título foi-lhe concedido em 1851 por D. Maria II.

2º VISCONDE DE CONDEIXA
Foi 2º visconde João de Magalhães Colaço Moniz Velasques Sarmento, que
nasceu no Rio de Janeiro a 1 de Dezembro de 1839, e morreu em Paris em
Setembro de 1896 filho primogénito dos primeiros viscondes.
Era súbdito brasileiro, mas foi-lhe reconhecida a nacionalidade portuguesa
em 1862. Foi fidalgo-cavaleiro da Casa Real e bacharelou-se em Direito na
Universidade de Coimbra.
Serviu como adido à Legação do Brasil em Londres (antes de ter a
nacionalidade portuguesa) e foi par do reino por sucessão e oficial das
Ordens da Rosa e de Cristo, do Brasil.
Foi distinto desportista e grande elegante do seu tempo, ao lado de seu
irmão segundo, Jerónimo de Magalhães Colaço, figura marcante pelo seu
esplendor de vida e excentricidades, que fizeram dele uma das personagens
onde se pretende que Eça de Queirós buscou elementos para o seu Jacinto
da Cidade e as Serras.
Deixou trabalhos literários de mérito entre as quais a monografia históricoartística sobre O Mosteiro da Batalha em Portuga, Paris, 1892.
O título foi-lhe concedido em 1891, no reinado de D. Luís.
(Nobreza de Portugal e do Brasil, coordenado por Afonso Zuquete)

