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IS1tendelr-llles a mão e estreitar-me a vo
daqueles que só no Brasil se sabe 

companheiros'. 
dispiace di parlarvi in italiano e non nella 

Ma queIJo che dopo tanti anni di assenza mi 
con voi quando venite a fanni visita, cioê 

I'poiltolghe:se, non mi pare che sia consentito in 
arrivano da tanto lontano dopo aver varca

siete raccolti in una festosa riuníone. Questo 
imperfettamente la visita che avrei voluto 

nel momento in cui date il benvenuto alia 
mio Manuale de dirítto processuale civi/e 

elegante di Cândido Rangel Dinamarco, il 
1l1:ezi'ose in cui ha sapientemente coniugato os
~':lnf''OTlti dei processo civile italiano con queIlo 

nuovo ai mio testo, il quale acquista cosi 
letteratura italiana e brasiliana. 

il hmgo viaggio ed essere presente tra voi 
~nmeruiO piacere tanti amici che io non dimen
• me:ntJ.cal:o, ma avreí anche incontrato per la 
leerazion:e pió gíovane a cui mi sento legato 

medesima disciplina scientifica, che non ê 
.mdere pió chiari, pió sciolti, pió sicun e pió 

uomini viventi in società. E inoltre mi piace
vent'anni fa quando vi fui I'ultima volta ave
ora ediventata una vera selva di grattacieli, 

I1Ineltet'~mi di dire che mi sento orgoglioso ai 
lIf,an~taJe in cui sono condensate le esperienze 

avvocato nrivono in una nuova fonna, data 
di João Monteiro, di Clóvis Bevilaqua e si 

Spero che esse vi giungano gradite e vi sia
della vostra professione come giudici e come 

tenere occupata la linea per tanto 
devono chiudere i loro affan e ci 

5alml)iru'Si le loro confidenze. Vi saluto con 
offerto questa opportunità di rivolgervi 

se fossi davvero li accanto a voi e potessi 
caldo 'abraço' di quelli che si fanno solo 
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