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ALMEIDA,  
Januário Correia de  

Paço de Arcos, 1829 – Paço de Arcos, 1901

Militar, engenheiro, governador colonial, polí-
tico, ministro e colecionador, Januário Correia 
de Almeida nasce em Paço de Arcos, a 31 de 
março de 1829. Filho de Januário Correia de 
Almeida (c. 1805-1835), Fidalgo da Casa Real 
e Tesoureiro Geral da Armada, e de Bárbara 
Luísa dos Santos Pinto (c. 1800-1860), Januá-
rio de Almeida cresce no seio de família des-
cendente de lavradores e comerciantes desta 
localidade e regiões limítrofes. Com 17 anos 
de idade, alista-se no Batalhão de Caçadores 
e é autorizado a frequentar a Escola do Exér-
cito, em outubro de 1843. Em junho de 1845, 
completa o curso de estudos militares e obtém 
nova licença para frequentar a Escola Politéc-
nica. Em outubro de 1949, segue para a Facul-
dade de Ciências da Universidade de Coimbra 
onde, em junho de 1953, obtém o bacharelato 
em Matemática e Filosofia. Já graduado no 
posto de Tenente, regressa à Escola do  Exército 
para concluir o curso do Estado-Maior, onde 
faz carreira como engenheiro militar  (Cardoso, 
2018).

Em 1857, Januário de Almeida é nomeado 
diretor das obras públicas do distrito de Cabo 
Verde, onde manda realizar estudos, benfeitorias 
e construir infraestruturas, enquanto publica Um 
Mês na Guiné (1859).

Regressado a Lisboa, é designado para múlti-
plos cargos públicos. Disto são exemplo a direção 
das obras públicas de Braga e Viana do Caste-
lo, o comissariado régio do distrito de Vila Real 
e a governação civil do Funchal, de Braga e do 

distrito do Porto, cidade onde promove a Exposi-
ção Universal de 1865. 

Militando no Partido Progressista, Januário 
de Almeida pede exoneração do cargo, em 1865. 
Eleito deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto, 
por parte da oposição, reocupa o lugar de Gover-
nador Civil do Distrito do Porto, entre finais de 
1865 e inícios de 1868, período durante o qual 
D. Luís I (1838-1889) lhe concede o título de 1.º 
Barão de São Januário e o de 1.º Visconde de 
São Januário. Três anos decorridos, parte de 
Lisboa como 95.º Governador-Geral da Índia e, 
em 1872, é nomeado 60.º Governador de Macau 
e 51.º Governador de Timor, e Ministro Plenipo-
tenciário na China, Japão e Sião (atual Tailân-
dia), em 1874 (Cardoso, 2018).

Em 1875, encontra-se de novo em Lisboa, onde 
cofunda e preside à Sociedade de Geografia de 
Lisboa (SGL) (1875), nela desenvolvendo impor-
tante trabalho, como testemunha o catálogo da 
exposição colonial de Portugal organizada pela 

FIG. 1 Januário Correia de Almeida. Fonte: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1rio_Correia_de_
Almeida

(Barão/Visconde/Conde de São Januário)
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morte. Mais do que isso, em 1880, São Januário 
faz expor parte dos objetos arqueológicos, antro-
pológicos, mineralógicos e ornitológicos da sua 
coleção no Museu Arqueológico do Carmo (MAC) 
(1864) (Carvalheira, 2014).

Já como Tenente-Coronel, São Januário é 
nomeado Par do Reino a 20 de janeiro de 1880, 
ano em que é Ministro, pela primeira vez, num 
gabinete presidido por Anselmo Braamcamp 
Freire (1849-1921), sendo-lhe atribuída a pasta 
da Marinha e Ultramar, que ocupa até março de 
1881. Em 1884, é promovido a Coronel. Regressa 
ao poder, desta feita num governo presidido por 
José Luciano de Castro (1834-1914), sendo-lhe 
confiada a pasta da Guerra. Elevado à Grande-
za, em 1889, como 1.º Conde de São Januário. 
Promovido a General-de-Brigada, em 1893, 
e a General-de-Divisão, em 1896, São Januá-
rio assume, neste mesmo ano, o comando da 
1.ª Divisão Militar, sendo-lhe atribuído ainda o 
Comando do Estado-Maior e da Escola do Exér-
cito, ao mesmo tempo que é ajudante-de-campo 
do Rei D. Luís e Conselheiro de Sua Majestade 
Fidelíssima. 

São Januário falece em Paço de Arcos a 27 de 
maio de 1901. Para trás, deixa uma vida plena de 
realizações militares, governativas e intelectuais, 
preenchendo, com o seu saber, vontade, ânimo e 
persistência, páginas indeléveis de agremiações 
científicas e culturais que abraçara, timbrando 
nelas o seu nome como dirigente e benemérito. 
Disso são testemunhos os seus anos à frente da 
Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólo-
gos Portugueses (RAACAP), ao longo dos quais 
recorre à vasta rede de conhecimentos pessoais 
que possui e lhe é útil na concretização célere de 
alguns desideratos. 

Embora escassos, estes anos expressam o 
seu labor em prol da melhoria das condições 
de trabalho da instituição, designadamente no 
que se refere ao seu museu, o MAC, mandan-
do renovar os seus espaços e incentivando uma 
maior propagação do nome da Associação que 

SGL em Anvers, no quadro da Exposição Univer-
sal de 1885. Ingressa também na Academia Real 
das Ciências de Lisboa (ARCL) (1779) e noutras 
agremiações científicas e culturais, nacionais e 
estrangeiras (Aires-Barros, 2002). Nada que seja 
inusitado, considerando os interesses que desen-
volve sobre os territórios e comunidades que 
visita, fazendo-se acompanhar, no seu regresso 
do Oriente, de um amplo e diversificado conjun-
to de peças que, em 1875, expõe na sua casa, na 
Rua do Alecrim, em Lisboa. Exposição que prima 
pela novidade e exotismo e é noticiada ampla-
mente em periódicos nacionais, mormente da 
capital. Em 1877, a maioria destes objetos é lei-
loada em Lisboa com catálogo impresso. Nele 
encontramos referência a 1 809 exemplares exe-
cutados em diferentes tipos de materiais proce-
dentes do Egipto, Índia, Ceilão (atual Sri-Lanka), 
Sião, Índia, China e Japão. Um conjunto de 
outros objetos é depositado, em 1878, no Museu 
Colonial de Lisboa, instalado na Rua do Arsenal, 
e posteriormente doado, em 1892, antes de ser 
transferido para o Museu Colonial e Etnográfico 
da SGL (Cantinho, 2002).

Por decreto de 14 de maio de 1878, São Januá-
rio é nomeado Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário junto dos Governos de todas as 
Repúblicas Sul-Americanas, onde adquire parte 
substantiva das suas coleções de zoologia, botâ-
nica, mineralogia e arqueologia, assim como de 
mapas e livros que pretende oferecer a estabe-
lecimentos científicos nacionais para promoção 
e desenvolvimento de várias áreas do conheci-
mento. Por isso, certamente, regressado, em 
definitivo, a Lisboa, oferece à ARCL um conjun-
to de peças arqueológicas trazidas da sua mis-
são à América do Sul, expostas, na atualidade, 
no Museu da Academia. Por isso, também, doa 
parte da sua coleção sul-americana à Real Asso-
ciação dos Arqueólogos Portugueses (RAACAP) 
(1863) (atual Associação dos Arqueólogos Por-
tugueses), da qual é sócio efetivo desde 1868 e 
presidente eleito entre 1896 e 1901, ano da sua 
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o administra (Martins, 2003 e 2005). Iniciati-
vas que, no conjunto, merecem reconhecimento 
público e privado, nacional e estrangeiro. Daí que 
São Januário seja agraciado amiúde, recebendo 
inúmeras condecorações ao longo da vida, nacio-
nais e estrangeiras.

Um percurso que lhe faz merecer outro tipo 
de homenagem. Referimo-nos à atribuição, em 
vida, do seu nome a uma Avenida, em Paços de 
Arcos, inaugurada a 19 de julho de 1900, numa 
altura em que estancia na sua quinta desta 
localidade, onde acaba por falecer e que será 
transformada, cem anos volvidos, num grande 
condomínio de luxo que leva o seu nome. É obje-
to de conferências, sessões e publicações orga-
nizadas em torno da sua vida e obra, algumas 
das quais explorando com maior detalhe a sua 
vertente de colecionador, benemérito de museus 
e responsável pelo devir de instituições como a 
SGL, RAACAP e respetivos museus.
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