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Diferentes vezes se têm publicado as cartas do 
Padre António Vieira, que são, para o gosto do 
nosso tempo, a parte de suas obras que mais inte- 
resse suscitará.
A curiosidade por esta famosa correspondência foi 
sempre viva, e logo após a morte do autor se deu 
princípio às diligências para que de tantos e tão 
consideráveis sucessos nela consignados se não 
perdesse a memória. Meio século de história nacio-
nal, e de um período fecundo em perturbações 
internas e externas, se reflecte nas folhas de miúda 
letra, onde, no espaço de uma longa vida, semeou 
as suas confidências o português mais notável da 
época. Loquaz por condição, e até à extrema 
velhice atento ao mundo exterior e interessado na 
política, não houve caso, dos que podiam apaixo-
nar a opinião do seu tempo, sobre que a este ou 
àquele não comunicasse o seu parecer.

In «Introdução», Cartas, Padre António Vieira, vol. I.
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