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Abreviaturas utilizadas 
MDV = Manuel Duque Vieira 

cx. = caixa 

doc. / docs. = documento / documentos  

DS = Documento simples 

Eng. = Inglês 

fl. /fls. = fólio/fólios 

Fra. = Francês 

mç. = maço  

PT = Portugal 

Por. = Português 

SR = Série 

 

 

 

 

 

 



 

Descrição Documental 
 

I – Identificação 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV 

Título: Correspondência de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque Vieira 

Datas: 11.06.1947 a 20.01.1963 

Nível de descrição: Série 

Dimensão e suporte: 16 docs. 

 

II - Contexto  

Nome do produtor:  Manuel Duque Vieira. 

História biográfica:  Manuel Duque Vieira (08.11.1902 - 20.01.1972) nasceu na Mata, Torres Novas, no seio de uma família de 

proprietários rurais. Em 1929 formou-se em Ciências Histórico-Filosóficas e iniciou o curso de habilitação para o magistério liceal, 

que terminou em 1931. A partir daí iniciou a sua carreira de professor, ensinando nos liceus da Guarda, Angra do Heroísmo, 

Castelo Branco, sendo em 1955 transferido para o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Em 1947 pertenceu à comissão de reforma do 

ensino secundário, foi membro da Junta Nacional de Educação, fez parte do júri de exames de Estado e elaborou pontos de 

exame de âmbito nacional. Aposentou-se em 1972. 

Foi um colaborador assíduo de publicações periódicas, tendo fundado em Castelo Branco o semanário "Reconquista". A sua 

ligação aos círculos católicos fê-lo colaborar com o jornal "Novidades" e com as revistas "Estudos" (do CADC de Coimbra) e 



 

"Flama". As revistas "Liceus de Portugal" e "Labor" espelham o seu pensamento sobre questões educativas. Neste âmbito, 

enquadra-se inicialmente numa corrente nacionalista católica e conservadora. Defendia a criação de escolas técnicas como meio 

de aliviar os liceus da pressão social a que estavam sujeitos e de adaptar o ensino às necessidades da economia portuguesa. 

Neste sentido, entendia que para as universidades apenas deveria transitar uma minoria, verdadeiramente vocacionada para os 

estudos superiores. 

Nos anos 50 e 60 o seu pensamento evoluiu para o que será a teorização social progressista da Igreja, promovida pelo Concílio do 

Vaticano II. 

História custodial e arquivística:  A unidade documental encontra-se à guarda do Centro de Estudos de História Religiosa - 

Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP) na sequência de uma doação espontânea da filha de Manuel Duque Vieira, 

Benedicta Maria Vieira Carmo Ferreira, com a condição de que fosse tratada arquivisticamente e digitalizada. 

Fonte imediata de aquisição:  A unidade documental foi doada espontaneamente ao (CEHR-UCP) pela representante legal de 

Manuel Duque Vieira, a sua filha Benedicta Maria Vieira Carmo Ferreira. 

 

III - Conteúdo e estrutura 

Âmbito de conteúdo: Correspondência remetida por D. José Vieira Alvernaz a Manuel Duque Vieira. 

Avaliação, seleção e eliminação: Não se verificaram ações intencionais de avaliação, seleção ou eliminação de documentos. 

Ingressos adicionais : Esta unidade documental está aberta a novos ingressos documentais, desde que diretamente relacionados 

e produzidos por Manuel Duque Vieira. O seu ingresso será feito através de guia de remessa. 

Sistema de organização: Sequencial cronológico. 

 



 

IV - Condições de acesso e utilização 

Condições de acesso: Esta unidade documental possui o estatuto legal de arquivo privado – arquivo reunido por uma entidade 

privada, com documentação de origem privada. A este tipo de arquivos aplicam-se sobretudo as disposições estipuladas pelos art.º 

71.º a 81.º do Código Civil (Decreto-Lei n.º 47.344, de 25 de Novembro de 1966 - atualizado até à Lei n.º 103/2009 de 11 de 

Setembro). O n.º 1 do art.º 80 deste diploma determina que “Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de 

outrem”. Aos documentos de carácter confidencial ou que se refiram à intimidade da vida privada, e que estejam na posse de 

terceiros, aplicam-se os preceitos dos art.º 71.º e 76.º do mesmo diploma, pelos quais os mencionados documentos só podem ser 

utilizados e/ou publicados com o consentimento do seu autor, ou, depois da morte deste, pelo “cônjuge sobrevivo ou qualquer 

descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro”. Caso o documento não seja confidencial, o depositário só pode usar dele 

em termos que não contrariem a expectativa do autor, ou seja, que não contrariem uma vontade presumível do seu autor (art.º 

78º). Não são aplicáveis as restrições de comunicabilidade impostas nos nºs 2 e 3 do art.º 17º da Lei Geral de Arquivos - Decreto-

Lei nº 16/93, de 23 de Janeiro, que dizem respeito apenas a arquivos públicos - arquivos reunidos por uma entidade pública com 

documentação de origem pública.  

Condições de reprodução : A reprodução dos documentos, independentemente da técnica utilizada, está sujeita ao estado de 

conservação dos mesmos e à boa justificação dos fins a que se destina. 

Idioma: O Idioma predominante é o português, mas existem pequenos textos em inglês e francês. 

Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em estado razoável de conservação, apresentando 

vincos e rasgões pontuais. De um modo geral a leitura dos documentos não está comprometida. 

 

 



 

V - Controlo da descrição 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Patrícia Matias Pereira. 

Regras ou convenções: - CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística: adotada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 Setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho 

para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/isadg.pdf>. 

- DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS; PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO; GRUPO DE 

TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: 

DGARQ, 2007 [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://www.dgarq.gov.pt/files/2008/10/oda1-2-3.pdf>. 

- ISO 639-2: 1998 – Codes for the representation of names of languages, Alpha – 3 code. Geneve: International Standard 

Organization, 1998. 

Bibliografia:  CASTELO, Cláudia - Manuel Duque Vieira in Dicionário de Educadores Portugueses. Dir. António Nóvoa. Lisboa: 

Edições ASA, 2003, p. 1450-1451. 

Data da descrição: 06.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

SR – Correspondência 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01 

Datas: 11.06.1947 a 20.01.1963 

Dimensão: 16 doc. 

Âmbito e conteúdo:  Correspondência remetida por D. José 

Vieira Alvernaz a Manuel Duque Vieira. A grande maioria da 

correspondência é remetida a partir da Índia, onde D. José 

Vieira Alvernaz exerceu grande parte do seu ministério 

episcopal. Todas as cartas estão acompanhadas ainda pelo 

envelope dentro do qual foram expedidas.                                

Idioma:  Por. / Eng. 

Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica. 

Cota:  AMDV, cx. 1, mç. 1. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/001 

Data: 11.06.1947 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo : (Lisboa) Escreve sobre a sua passagem 

por Lisboa antes de ir a Roma para a canonização de São 

João de Brito. Timbre "Josephus Alvernaz. Episcopus 

Coccinensis. Bishop´s House. Cochin (S. India)". 

Idioma: Por. 

Nota : Local inferido. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/002 

Data: 04.03.1949 

Dimensão: 3 fls. 

Âmbito e conteúdo : (Cochim) Escreve sobre as barreiras 

linguísticas que encontra para a boa execução do seu 

ministério episcopal na Índia. Escreve sobre as dificuldades 

de gestão episcopal devido à divisão territorial das dioceses, 

sobre o contexto político da Índia e a dispersão religiosa, e 

tece comentários sobre a solução da Nações Unidas em 

relação a Israel. Timbre "Episcopal Curia. Diocese of Cochin". 

Idioma: Por. 



 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Du que 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/003 

Data: 11.03.1950 

Dimensão: 3 fls. 

Âmbito e conteúdo : (Cochim) Remete a resposta telegráfica 

de sua irmã (em anexo) e um memorial para ser entregue ao 

Diretor da Assistência Pública. Escreve sobre a agitação 

sentida nos territórios portugueses na Índia, no seguimento 

das declarações de Nehru de que Goa deveria integrar a 

União Indiana.  

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/004 

Data: 28.03.1950 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  (Cochim) Escreve acerca das lições 

sobre a Ação Católica dadas aos padres das diferentes 

dioceses do Malabar. 

Idioma: Por. 

Notas : Mau estado de conservação. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/005 

Data: 23.04.1951 

Dimensão: 2 fls. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a sua transferência 

para Goa e a transferência de D. Manuel Guerreiro de 

Meliapor para Nampula. Informa como têm sido os trabalhos 

da Ação Católica e revela-se surpreso pela nomeação de 

Domingos Braga da Cruz para o Governo Civil do Porto. 

 Idioma: Por. 

 

 

 



 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Du que 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/006 

Data: 15.10.1951 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  Escreve sobre as possibilidades de 

transferência do padre José Ávila. Timbre "D. José V. 

Alvernaz. Arcebispo Coadjutor. Cidade de Goa. Índia 

Portuguesa". 

Idioma: Por. 

  

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/007 

Data: 07.04.1952 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre os católicos do seu 

arcebispado (dispersão territorial em resultado das condições 

de trabalho e diminuição do seu número em comparação com 

o aumento de hindus). 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/008 

Data: 03.09.1952 

Dimensão: 2 fls. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a saída de D. 

António Ferreira Gomes da diocese de Portalegre - Castelo-

Branco para a diocese do Porto e sobre a criação de duas 

novas dioceses no território indiano. Informa que se realizarão 

festas profanas por ocasião da exposição das relíquias de 

São Francisco Xavier. 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/009 

Data: 14.07.1953 

Dimensão: 2 fls. 



 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Informa da abertura das aulas 

nos seminários e do início dos trabalhos da Ação Católica. 

Escreve sobre os rumores de ameaça feitos à Santa Sé pela 

União Indiana de proibição de circulação de padres, caso os 

territórios da União Indiana continuassem na diocese de Goa. 

Escreve sobre a notícia de que a Santa Sé iria oferecer a 

Rosa de Ouro à arquidiocese de Goa em reconhecimento 

pela evangelização no Oriente e sobre o método de ensino 

liceal em Goa. 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/010 

Data: 31.12.1953 

Dimensão: 2 fls. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a circulação em 

Goa de um panfleto difamatório da Igreja. 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/011 

Data: 18.08.1955 

Dimensão: 2 fls. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a presença de 

tropas em Goa. 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/012 

Data: 13.01.1956 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a visita dos 

Russos e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo 

Cunha, a Goa. 

Idioma: Por. 

 



 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Du que 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/013 

Data: 20.05.1956 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a organização das 

suas férias. 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/014 

Data: 07.09.1956 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre o exemplo de 

serenidade e sabedoria dado por António de Oliveira Salazar 

na resolução dos problemas da Índia. 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/015 

Data: 24.04.1957 

Dimensão: 1 fl. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a preparação da 

sua viagem a Portugal. Timbre "Arquidiocese Primacial de 

Goa e Damão Patriarcal das Índias Orientais". 

Idioma: Por. 

 

DS - Carta de D. José Vieira Alvernaz para Manuel Duque 

Vieira 

Código de Referência: PT-UCP/CEHR/MDV/01/016 

Data: 20.01.1963 

Dimensão: 5 fls. 

Âmbito e conteúdo:  (Goa) Escreve sobre a querela em 

relação à pertença de umas antigas propriedades dos 

missionários agostinianos. Inclui quatro recortes de jornal 

enviados em anexo. 

Idioma: Por. / Eng. / Fra.   


