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1. No encerramento desta sugestiva tarde musical, é-me grato dirigir-vos a todos uma cordial
saudação, a vós Senhores e Senhoras, que participastes no Concerto promovido pela Fundação
"Mundo da Arte", de Moscovo, no contexto do Programa "Mil Cidades do Mundo".

Saúdo Sua Ex.cia o Senhor Dimitry Medvedev, vice-chefe da Administração do Presidente da
Federação Russa, assim como as outras autoridades aqui presentes. Faço extensiva a minha
saudação a Sua Ex.cia o Senhor Embaixador Vitaly Litvin, Representante da Federação Russa
junto da Santa Sé, enquanto lhe agradeço as respeitadoras expressões  que  acaba  de  me
 dirigir.

Alegro-me  profundamente  pela  nobre  mensagem  que,  por  ocasião  deste encontro, me foi
enviada pelo Patriarca de Moscovo e de todas as Rússias, Sua Santidade Aleixo II. Em
contrapartida, dirijo-lhe o meu pensamento cheio de respeito e de cordialidade.

Em seguida, saúdo o Presidente da Fundação "Mundo da Arte", Sua Ex.cia o Senhor Vladislav
Teterin, e exprimo-lhe, tanto a ele como aos seus colaboradores, o meu profundo reconhecimento
por esta gentileza, que muito me agradou. Formulo os meus melhores votos a fim de que, com as
suas múltiplas actividades, a vossa benemérita Fundação possa contribuir para difundir os
valores humanos e espirituais que constituem a base indispensável de todo o autêntico progresso



moral, civil e cultural da Europa e de toda a humanidade.

Exprimo também a minha estima à Orquestra Sinfónica do Estado Russo, orientada pelo Maestro
Marc Gorenshtein, que fez a sua execução com mestria apaixonada, assim como ao Coro da
Academia de Artes e ao Coro Infantil da UNESCO, dirigidos pelo Maestro Victor Popov que, com
extraordinários talento e eficácia, interpretaram alguns trechos musicais bastante difíceis.

Renovo, também em nome dos presentes, um cordial agradecimento tanto aos promotores desta
tarde musical, como aos corajosos membros da Orquestra e aos cantores, especialmente à
soprano Ângela Gheorghiu e ao tenor Roberto Alagna. Formulo votos a fim de que análogas
iniciativas contribuam para favorecer a compreensão e o diálogo entre as pessoas e os povos.

3. Enquanto vos faço votos de pleno bom êxito para as iniciativas do Programa denominado "Mil
Cidades do Mundo", imploro sobre cada um de vós aqui presentes a Bênção do Senhor.
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