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Visitantes do Centro 
 

   
 
 

 
 

Lock down na França 
Na sexta-feira, 30 de outubro, a França relutantemente voltou ao bloqueio devido ao coronavírus. Durante duas 

semanas, o governo colocou um toque de recolher em vários pontos críticos do país, sem um efeito positivo. A 

taxa diária de novos casos atingiu 4.000 e tem aumentado constantemente desde as taxas mais baixas de maio, 

de 100 casos por dia. Em 31 de outubro, cerca de 36.000 pessoas morreram de coronavírus e mais de 1 milhão 

de pessoas tiveram teste positivo. Durante a primavera, a França esteve bloqueada de 19 de março a 11 de maio. 

As escolas permanecem abertas, bem como lojas de alimentos, farmácias, jornais e livrarias, postos de gasolina, 

etc. No entanto, bares, restaurantes e cafés estão fechados. O bloqueio está previsto para terminar em 1º de 

dezembro, em tempo para a temporada de férias. Funcionários do governo avaliarão o progresso do país a cada 

15 dias na esperança de reabrir mais cedo. 

 

Confira nosso novo site:     https://www.centreinternationalssj.org 

 

Maria, da Colômbia, passou uma tarde conosco e trouxe uma incrível torta francesa 

de framboesa e morango para compartilhar. Maria é uma professora de espanhol que 

trabalhava na Escola St. Joseph em Le Puy. No ano passado, quando era professora 

substituta lá, ela ficou no Centro até encontrar seu próprio apartamento na cidade. 

Ela agora ensina espanhol em uma escola em uma cidade a 30 minutos de Le Puy. 

 

O Instituto das Irmãs de São José (França) trouxe líderes de 

saúde das residências de seus idosos ao Centro para um 

encontro de um dia inteiro e uma refeição de espaguete e 

almôndegas. Presente também Ir. Monique Vallon, presidente 

do Instituto (terceira a partir da esquerda). 

 

https://www.centreinternationalssj.org/
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Viajantes de Um Dia 
Antes e depois do fechamento da primavera, o interior da França nos acenou para sairmos do Centro para 

fazermos vários passeios de um dia. À medida que seguíamos pelas estradas de duas pistas suaves e bonitas, 

ficamos mais familiarizados com muitas das pequenas cidades que cercam Le Puy. Felizmente, estamos 

localizados geograficamente no Maciço Central, que possui montanhas e planaltos e oferece vistas 

deslumbrantes. 

              
Ovelhas perto de Chilhac  Almoço piquenique em Paulhauguet   Campo de trigo perto de Langeac  

 

               
Colinas de cal em Rosières            Lavadieu– cidade medieval       Castelo do Marquês LaFayette em Chavaniac           

 

                           
            Museu da Besta de Gévaudan     Dia Nacional do Cheeseburger em Bouzol com vista para o vale do Rio Loire       

em Saugues    

 

Recursos do Advento da Austrália - «Comfort My People» 
O grito do Advento do Profeta Isaías tem um novo significado para nossos tempos e uma maior urgência por 

causa da pandemia global de COVID-19. Diante de tanto sofrimento e angústia extremos, como resultado da 

COVID-19, bem como da agitação econômica, política, social e incerteza em todo o nosso mundo, juntamente 

com o impacto devastador das mudanças climáticas em nosso planeta e em nossas vidas, esperamos e oramos 

para que esses recursos de vídeo e música confortem você e suas comunidades em sua espera, esperança e 

saudade. https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/  

https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/

