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Júlio Máximo de Oliveira Pimentel

Biblioteca Nacional Digital

Filho de Luís Cláudio de Oliveira Pimentel, 
1º visconde de Vila Maior, e de D. Angélica 
Teresa de Sousa Cardoso Pimentel.

Nasceu a 4 de outubro de 1809 em Torre de 
Moncorvo e faleceu em Coimbra a 20 de 
outubro de 1884.

Casou com a poetisa Sofia do Roure
Auffdiener, e teve dois filhos: Júlia Emília e 
Emílio de Oliveira Pimentel. 



O arquivo do Visconde de Vila Maior

Salvaguardado no Departamento de Ciências 
da Vida da FCTUC

O Arquivo Pessoal e Familiar do Visconde de 
Vila Maior – preservar memória, divulgar o 
passado
Projecto Fundação Calouste Gulbenkian n.º 138501
(6 de outubro de 2015 a 30 de novembro de 2016)



Restauro

Reacondicionamento 
físico da 
documentação

O tratamento arquivístico



Organização da informação





Reitoria da Universidade de Coimbra
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Acesso à informação: http://pesquisa.auc.uc.pt/results?t=Visconde%20de%20Vila%20Maior

http://pesquisa.auc.uc.pt/results?t=Visconde de Vila Maior


Diário da viagem a Paris em 1867 durante a 
Exposição Universal de Paris

Diário da viagem a França na qualidade de 
Comissário Régio à Exposição Universal de Paris 
de 1878

Livro das Lembranças do serviço da 
Universidade (1880-01-06 a 1883-06-19)
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“Congratula-se com as recompensas conferidas aos expositores portugueses, fruto das 
diligências do Visconde de Vila Maior.”
Carta de Rodrigo de Morais Soares, 1878-08-22, Buçaco

Informa que ocorreu um lamentável erro em relação ao sr. Van den Broeck, 
amigo particular de D. Fernando: o governo português condecorou-o com o 
hábito da Conceição, por decreto de 12 de setembro de 1878, com o que já o 
havia condecorado segundo decreto de 22 de dezembro de 1863.
Carta de António Augusto de Aguiar, 1878-12-24; Paris

Com indicação de particular, volta ao assunto das condecorações pois diz ser 
perseguido por muitas pessoas a quem o Vasconcelos prometeu, em troca de 
medalhas da exposição, condecorações com hábitos que já tinham há muitos 
anos, o que dá uma triste ideia da administração portuguesa. Carta de António 
Augusto de Aguiar, 1879-07-20; Paris



Comunica que fora à Relação para saber da pretensão de Júlio Máximo de Oliveira 
Pimentel e aí fora informado de que os processos da Alçada no tempo de D. Miguel, 
que escaparam à submersão no rio Douro quando eram conduzidos de Lamego para o 
Porto, se encontravam no arquivo, mas que está um caos, principalmente depois das 
obras que se fizeram no edifício. Diz ter encarregado o empregado competente de 
procurar o processo, principalmente quando colocar nas estantes os processos 
antigos; caso apareça, satisfará ao que o Juiz pretende.
Carta de Francisco Manuel da Rocha Peixoto, 1882-06-06, Porto
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Muito obrigada!
Ana Margarida Dias da Silva


