
II CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO 

 

Acabamos de receber o programa definitivo desse importante conclave. Como poderão ver 
nossos colegas, não poderia ter sido mais feliz a sua Comissão Organizadora, a quem, com a 
nossa admiração, sinceramente cumprimentamos. Já tivemos oportunidade de publicar a 
relação das teses a serem discutidas, toda de real e grande importância para a nossa profissão, 
e agora trazemos ao conhecimento de nossos colegas o programa dos trabalhos e recepções, 
bem como outras informações. 

É o seguinte o programa organizado: 

OUTUBRO 

12 - chegada e instalação das delegações. 

13 - manha- reunião do Comitê Permanente e de Comissão de Poderes.   

       À tarde recepção na Prefeitura da Madrid, e no Colégio Notarial de Madrid. 

14 - manhã - Congresso - sessão inaugural. 

       tarde    - livre 

15 - excursão a El Escorial ( almoço no Hotel Felipe II): touradas, em Madrid 

16 - manhã - Congresso - 1.ª sessão  ordinária  

       tarde  - Congresso -  2.ª sessão  ordinária 

       noite  -  festa na Sala Pasapoga. 

17 - manhã - Congresso - 3.ª sessão  ordinária  

       tarde  - Congresso -   4.ª sessão  ordinária 

18 - manhã - Congresso - 5.ª sessão  ordinária  

       tarde  - Congresso -    6.ª sessão  ordinária 

       noite - Banquete para o Notariado latino  

19-  excursão a Toledo 

20 - manhã - Congresso - 7.ª sessão  ordinária  

       tarde  - Congresso -  8.ª sessão  ordinária 

21 - manhã - Congresso - 9.ª sessão  ordinária  

       tarde  - Congresso -   10.ª sessão  ordinária 



22 - excursão a La Granja e Segovia 

23 - manhã livre. 

       tarde - Congresso - sessão de encerramento  

       noite - Festa e ceia fria no Colégio Notarial de Madrid. 

24 a 31 - excursão "A": Madrid, Cordoba, Sevilla, Granada, Madrid 

 

FIM DO CONGRESSO. 

Com a intenção de facilitar o maior numero possível de adesões ao Congresso, a comissão 
organizadora criou a " quota de congressista", pela qual, mediante o pagamento de seis mil 
pesetas ou seu equivalente na nossa moeda( Cr$. 5.400.00), cada assistente terá direito ás 
seguintes vantagens: 

a) alojamento em hotéis de luxo ou de primeira classe e serviço de restaurante, seja no próprio 
hotel onde se hospedem, seja em qualquer outro restaurante dos já convencionados, durante 
os dias 12 a 23 de outubro, ambos inclusive; 

b) a excursão A, em sua integridade, pelo Sul da Espanha: locomoção, restaurantes, 
alojamentos em hotéis de luxo ou de primeira classe. 

Não estão incluídas em dita "quota", e por conseguinte correrão por conta exclusiva dos 
congressistas: 

a) as viagens de ida e volta entre Madrid e as respectivas localidades de origem; 

b) as excursões extraordinárias; (facultativas) 

c) os extraordinários, tento em Hotéis como em restaurantes. 

Podemos ainda informar que a passagem de ida e volta, São Paulo e Madrid, por avião, 
importa em cerca de Cr$ 24.000,00 ficando , pois, a viagem em Cr$. 30.000,00 mais ou menos, 
por pessoa. 

As adesões, bem como qualquer esclarecimento a respeito, serão recebidas e fornecidas, pelo 
nosso colega Dr. Antonio augusto Firmo da Silva, 4.º Tabelião de notas da Capital, com cartório 
a Rua da Quitanda, 86, telefone 3-9314, especialmente designado pela Diretoria desta 
Associação. 

A Comissão Organizadora solicita ainda que as adesões lhe sejam comunicadas com bastante 
antecedência para efeito de reserva de acomodações e outras providencias, bem como o 
preenchimento de uma ficha individual que se acha em poder de nosso representante. 


