Senhores Ministros, Deputados,
Caros Colegas,
e, sobre todo: Caros Amantes de Beethoven!

Como Embaixador da Alemanha, gostaria de saudar calorosamente todos os presentes e desejar que
desfrutem de um serão musical maravilhoso e de uma noite mágica.
Hoje, é uma noite especial por diversos motivos:
Primeiro, porque temos hoje aqui connosco dois músicos de classe mundial: o meu amigo de longa
data - uma amizade de 46 anos! - Julius Berger. Durante a sua carreira nunca integrou nenhuma
orquestra, sempre atuou como músico solista e como músico de câmara. Dentro em breve irá
encantar-nos com o seu violoncelo Stradivarius - e José Gallardo, o seu colega fantástico e
companheiro de música de longa data.
E, segundo, a presença de todos, hoje, aqui a comemorar connosco em Lisboa, a Presidência Alemã
da União Europeia.
Qual a ligação entre Beethoven e a Europa? Naquela época, a Europa estava em movimento e
Beethoven simpatizava com os ideais da Revolução Francesa. No entanto, o que ele nunca viria a
saber: o “Hino à Alegria”, composto pelo próprio Beethoven, foi a obra escolhida para ser o Hino da
Europa! E não devemos esquecer: este ano é o Ano de Beethoven!
Existem, portanto, muitos e bons motivos para comemorar em conjunto e com Beethoven.
Mas não comemoramos apenas a Presidência Alemã da União Europeia, damos início ao Trio de
Presidências juntamente com Portugal e com a Eslovênia.
É por esta razão que estava previsto ser o Senhor Presidente da República, a proceder à abertura
deste concerto. Infelizmente, ficou impossibilitado de estar presente hoje – o que muito lamento!
Teria tido muito gosto que o Senhor Presidente pudesse usufruir – tal como nós – deste prazer
musical. Não podendo estar presente, pediu-me para transmitir a sua mensagem de saudação, que
passo a ler:…
Desejo a todos uma noite maravilhosa e um belíssimo concerto!
Muito Obrigado.
Dr. Martin Ney

