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Porto-14-11-1938   Exmo Senhor Dr. Camara Reis 

 

 Recebi o vale de 300$00 que V. Excia fez obsequio de me 

enviar e que muito agradeço. Egualmente agradeço muito 

reconhecida os livros que V. Excia fez obsequio de enviar a minha 

filha, não enviando hoje o recibo referente a essa importancia por 

ignorar qual ela seja. 

 Em virtude do que eu e varias outras pessoas temos dito a 

meu Marido sobre a utilidade de publicar mais uma série de 

artigos da Seara Nova em separata analoga aquela que a Seara 

Nova editou ultimamente, ele, embora não haja ainda resolvido 

definitivamente, admite hoje a hipotese de vir a publicar esse 

volume muito brevemente. Venho pois pedir a V. Excia o obsequio 

de me dizer se a Seara Nova se poderá ou não encarregar dessa 

edição. O meu Marido preferia que fosse a Seara Nova a fazer essa 

edição, mas como para a primeira série houve certas dificuldades 

financeiras peço a V. Excia me diga francamente se essa nova 

edição irá embaraçar mais a administração da Seara e esta não 

encontrará para isso dificuldades identicas, pois nesse caso o meu 

Marido procurará fazer a edição aqui no Porto. 
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Tenho grande urgência em que o meu Marido faça esta edição 

pois os direitos de autor que da sua venda receber se destinam 

exclusivamente ao seu restabelecimento. 

 O meu Marido já está a fazer, pouco mais ou menos, a 

escolha dos artigos e junto envio a V. Excia o titulo de alguns 

artigos e o numero das Searas de que fazem parte. O nº 27 não 

está numerado nem datado e na coleção aqui vista falta o nº 83 

dos meados de abril de 1926 que vái das paginas 188 a 222. Pedia 

a V. Excia o favor de dar as suas ordens no sentido de serem 

enviadas essas Searas ou os artigos recortados. Esta lista de 

artigos que o meu Marido deseja ver ainda não está completa [?] 

vái so até 1926, mas brevemente enviarei o resto. 

 É claro que o meu Marido faz a sua escolha unicamente 

sobre aqueles artigos que não possam provocar qualquer 

intervenção policial... 

 Agradecemos tantos incomodos e com os meus 
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melhores cumprimentos e de meu Marido 

 

 

   Sou de V. Excia muito obrigada 

 

    Teolinda Proença 

 

 

 

 Rua de Naulila, 161 

 (Bairro das Antas) 

   Porto 

 

P.S. 

Por nos parecer mais facil o meu Marido resolveu enviar somente 

os nº da Seara e paginação correspondentes a cada artigo. 

 

    De V. Excia 

    T. P. 
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