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   Exmo Senhor Dr. Camara Reis 

 

 Porto-19-11-938 

 

 Recebi a carta de V. Excia que muito agradeço, assim como a 

aceitação da edição de uma nova colectanea, caso o meu Marido 

se resolva a faze-la, como creio. Todavia, se Ele efectivamente se 

resolver a tal, sabe V. Excia, como tive ocasião de lhe mandar dizer, 

que a importância dos direitos de autor correspondentes a essa 

edição serão consagrados às despesas necessarias para o 

completo restabelecimento de meu Marido. Por isso, muito 

francamente, tomo a liberdade de lhe perguntar se não haverá 

desta feita as dificuldades que houve para a 1ª e se a edição pode 

ser começada a compôr e imprimir logo apoz a escolha feita dos 

artigos com as poucas notas que lhes serão feitas. Esta escolha 

seria trabalho muito rapido, e V. Excia poderia ter ai o original 

dentro duns 8 dias. Por isso peço a V. Excia o especial obsequio de 

dar as suas ordens de maneira a serem enviadas urgentemente as 

Searas ou artigos que foram pedidos e que ainda não chegaram, 

assim como os correspondentes à nota que dentro de 3 ou 4 dias 

enviarei a V. Excia. E em virtude do destino a que serão consa- 
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gradas essas importancias, agradecia que V. Excia me dissesse 

ques as condições e períodos de pagamento para eu aqui falar 

com os medicos, e como, em virtude da terminação do prazo do 

meu bilhete, tenho de retirar dentro de poucos dias e precisava de 

deixar o assunto resolvido, pedia a V. Excia o obsequio de me 

responder o mais precisa e prontamente possível. 

 Junto envio o recibo assinado sobre os selos, o que não 

tenho feito por desconhecer a lêi do sêlo. 

 

 Pedindo desculpa de tantos incomodos e com os meus 

melhores cumprimentos e agradecimentos, e de meu Marido 

 

  Sou de V. Excia muito obrigada 

   

    Teolinda Proença 

 

Rua de Naulila, 161 

(Antas) Porto 


