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(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha)

Nascido a 30 de março de 1820, na cidade de Guimarães, então Província do Maranhão,

realizou os cursos primário e preparatório na capital São Luís. No ano de 1837, partiu para

Pernambuco a fim de cursar a Faculdade de Direito, em Olinda. Não chegou a concluir o

curso  na  província  pernambucana,  transferindo-se  para  São  Paulo,  onde  obteve  seu

bacharelado na Faculdade de Direito, em 1841.

No ano seguinte, regressou ao Maranhão, ocupando o cargo de Promotor Público da

capital. Em novembro de 1846, foi nomeado Promotor da comarca de Itapicuru-Mirim e, em



1847, conseguiu uma vaga na Assembleia Provincial maranhense, exercendo o mandato de

Deputado Provincial por várias legislaturas. Além disso, exerceu, durante vários anos, o cargo

de Professor de Filosofia, Retórica e Geografia no Seminário Episcopal de São Luís.

Em 1854 foi nomeado Diretor-Geral das terras públicas da Província do Maranhão e, no

ano seguinte, foi designado para presidir a Província do Amazonas, cargo que desempenhou

por dois anos.

No ano de 1861, tornou-se Senador pelo Maranhão. E três anos depois foi nomeado

Ministro da Marinha. Ficou à frente da pasta da Marinha entre 15 de janeiro e 31 de março de

1864, durante o período do segundo Gabinete Liberal, presidido pelo Conselheiro Zacharias

de Góes e Vasconcellos.

Durante sua breve gestão à frente da Marinha, estabeleceu normas para o serviço de

fazenda da Armada, determinando quais as graduações poderiam exercer as funções de Fiéis

de 1ª e 2ª Classe. Outra determinação dada durante seu ministério foi com relação aos valores

das  multas  que  deveriam ser  aplicadas  aos  fornecedores  da  Marinha  que  atrasassem  ou

deixassem de realizar as entregas, e também àqueles que fornecessem itens de má qualidade.

Ademais, publicou os procedimentos que deveriam ser seguidos com relação ao destino a ser

dado aos valores deduzidos dos salários dos aprendizes artífices menores de 21 anos de idade

e vinculados aos arsenais de Marinha.

Após deixar a pasta da Marinha chegou a exercer as funções de Ministro dos Negócios

Estrangeiros e Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

O  Dr. Dias Vieira  teve três filhos, um dos quais, o Almirante Manuel Ignácio Belfort

Vieira, que entre 1912 e 1913 também foi Ministro da Marinha.

Faleceu no dia 30 de outubro de 1870, aos 50 anos de idade.


