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A 

Porto Alegre, 10 de maio de 1955 

Senhor Diretor; 

1- Os estudantes de Direito do Rio Grande do Sul, Brasil,chefia
dos pelo Centro Academ!co Maur!cio Cardoso da PontifÍcia Universidade Cató
lica coma congrega~ao dos Centros.JCademicos André da Rocha e Ferreira Via
na das Faculdades de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,-
~ A 

hao de realizar no mes de abril do ano vindouro a lª Semana Interamerican~-
de Estudos Jurídicos e Sociais e o lº Congresso de OratÓria da América do
Su1. 

A 

Neste conclave, que se vilUJj ' bra e anteve brilhante, para o qual 
A -

cont~~mos com todo o apoio de nossas autoridades federais e estaduais hao -
de ser debatidos temas os mais importantes para o estudo pleno do Direito
e para uma maior difusao da cultura jurídica em nosso Continent~, sendo te~ 
~inantemente vedados debates que atentem contra princÍpios de boa vizinhlln
Gª Continental. 

A , , 

Seu exito ha de refletir-se alem das fronteiras do novo mundo.-- - - , As suas conclusoes e delibera~oes haverao de marcar epoca nos anais das 
Ciencias Jurídicas. 

2- Faremos vir dois delegados de cada Faculdade de Direito das-, , 
multiplas que existem espalhadas pela hmerica do Sul. Seria do nosso inte-

A , 

resse que o maior numero de delegados estivessem aqti presesentes em abril 
Todavia, devido ao contingente de representa~oes que hao de comparecer, ho~ 

, A 

vemos por bom limitar em dois o numero de delegados credenciados para cada 
Faculdade. 

3- A viagem correrá por conta das delega~oes respectivas. Conty 
do, estamos entrando em contato com nossos mais altos poderes pÚblicos com 
o Reitor da sua Universidade, com o embaixador brasileiro neste país e com 
a sua representa~ao diplomática sedidda no Rio de Janeiro, para todas as -
facilidades das delega~oes. 

4- Solicitamos que nos contesee logo aduzindo o recebimento de~ 
te e esplanando as possibilidades dessa Faculdade ser aqui representada em 

- , , A tao majestoso Congresso, em abril proximo. Pedimos, alias, um intercambio-
ass!duo de correspondencias, a fim de mantermos fre quente vincula~ao e pa
ra que nos certifiquemos das dificuldades que porventura, lhe possam obs-

A 

tar ou obstruir a vinda a Porto Alegre. , , 
5- Desnecessario, sera, mais uma vez enaltecermos o esplendor do 

evento que iremos patrocinar. 
Para ele, para o seu brilhantismo, contamos indiscutivelmente -

com o precioso comparectmento da delega~ao desta Faculdade, presenga esta 
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. , , 
que nos encheria de jubilo e viria a estreitar, sem duvida alguam os , 
mais amaveis liames de Panamericanismo. 

Anteciosos cumprimentos. 

) ~ ,/_. ,/ 

Pedro J.Simon - Presidente do 
C.A.Maur!cio Cardoso 

Ao Exmo. Sr. 
Director qe la Faculdad de Derecho de la , . 
Universidad Catolica de Chile 
Av. Bernardo O'Higgins, 34,0 
Santiago 
CHILE.-
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