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Senhores Cardeais

Venerados Irmãos no Episcopado

e no Sacerdócio Caríssimos Irmãos e Irmãs

Saúdo-vos cordialmente e estou feliz por inaugurar hoje o novo estacionamento da Cidade do Vaticano. Agradeço ao

Cardeal Edmund Casimir Szoka, Presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano, as amáveis

palavras com que ilustrou a nova realização: uma obra da qual seguramente se tinha necessidade. 

Realizando uma breve vistoria na parte externa e nos três andares subterrâneos que compõem o estacionamento, pude

dar-me conta da sua funcionalidade e sobretudo do modo como este foi projectado e construído no pleno respeito do

impacto ambiental. Não se reduziu o espaço verde e evidentemente aperfeiçoaram-se as decorações ao nível da

estrada. Além disso, a construção insere-se bem no complexo da paisagem, unindo eficiência e harmonia de linhas.

Portanto, formulo votos e felicitações a todos aqueles que colaboraram para a projectação e a edificação desta obra.

Esta vai ao encontro de uma dúplice exigência: por um lado, garantir lugares adequados para o estacionamento dos

carros e, por outro, corresponder à crescente necessidade de estacionamentos para automóveis, tanto na vida

quotidiana como, especialmente, em circunstâncias particulares. 

Assim, exprimo profunda satisfação por esta nova estrutura. Esta acrescenta-se à outra grande obra, a Domus Sanctae

Marthae, e contribui para tornar mais hospitaleira e funcional a Cidade do Vaticano, conservando intacta e, aliás,

enriquecendo a sua peculiar fisionomia artística e ambiental.

Uno-me de muito bom grado a todos vós, abençoando e dando graças ao Senhor, que tornou possível esta nova e

prática realização. Além disso, invocamos com fé a constante protecção divina sobre esta construção, sobre os carros

que aqui estacionarem e de modo especial sobre as pessoas que, a vários títulos, aqui entrarem. Sobre todos e cada



um, por inter cessão de Maria, materna Protectora da Cidade do Vaticano, desça a bênção de Deus, portadora de

favores celestes.
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