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Novas Diretrizes do CDC 
- e seja vacinado

Todos os dias, os profissionais médicos e de saúde 
pública aprendem mais e mais sobre como derrotar o 
vírus COVID-19. O nosso conhecimento sobre como 
derrotar o vírus é baseado nas mais recentes pesquisas 
médicas e de saúde pública. 

Todas essas são boas notícias. As nossas comunidades 
estão cada vez mais perto de voltar às atividades normais. 

Até agora, muitos de nós já recebemos a vacina CO-
VID-19. 

Em 8 de março, os Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) emitiram novas recomendações so-
bre as atividades que as pessoas totalmente vacinadas 
contra o COVID-19 podem retomar com segurança. 

Uma recomendação é que quando visitar outras pes-
soas totalmente vacinadas em suas casas, agora pode 
ficar sem usar máscaras e distanciar-se fisicamente. 

Uma segunda recomendação é sobre pessoas que 
apresentam baixo risco de doenças graves. 

Para esta segunda recomendação, pode agora visitar 
pessoas não vacinadas que apresentam baixo risco de 
doenças graves em casa e não usam máscaras e distan-
ciamento físico. 

A última recomendação é sobre quarentena e testes. 
Evite quarentena e teste se você não tiver sintomas 

de COVID-19 após o contato com alguém que tenha 
COVID-19.

Por enquanto, as pessoas totalmente vacinadas ainda 
devem continuar a lavar as mãos com frequência, usar 
sua máscara bem ajustada quando for ao mercado, ao 
banco ou quando sair de casa. 

Ao sair de casa para fazer compras ou ir ao banco, 
pratique ainda o distanciamento físico de 6 pés entre 
você e outras pessoas. 

Além disso, evite multidões tanto quanto possível.
Faça o teste se apresentar sintomas do COVID-19
Siga as orientações emitidas pelo seu trabalho e se 

visitar uma empresa que exija o uso de máscara ... use 
uma máscara.

Dia 25: Ilda Oliveira, 72, Fall River. Natural dos 
Arrifes, São Miguel, viúva de Duarte Oliveira, deixa 
os filhos Mark Oliveira e Kevin Oliveira; netos; irmão 
e sobrinhos.

Dia 26: Maria Estrela (Quintanilha) Brum, 88, 
East Providence. Natural de Vila Franca do Campo, 
São Miguel, viúva de Manuel Matias Brum, dexa os 
filhos Maria Fatima Santos, Maria Estrela Branco, 
Regina Figueiredo e Emanuel Brum; netos; bisnetos; 
irmãs e sobrinhos.

Dia 27: Fernanda R. Lopes, 95, Cumberland. Na-
tural da Guarda, viúva de José J. Lopes, deixa os fi-
lhos Helen L. Murta, Victor M. Lopes e José Lopes; 
netos; irmã e sobrinhos.

Dia 27: Maria L. Pereira, 83, Attleboro. Natural de 
São Miguel, viúva de Antero Pereira, deixa os filhos 
António Pereira, Raul Pereira, Luís Pereira, Antero 
Pereira, Joseph Pereira, Maria Poirier, Anna Dafulas 
e John Pereira; netos; bisnetos; irmãos e sobrinhos.

Dia 30: Maria L. Branco, 80, Cumberland. Natu-
ral do Sobral da Lagoa, casada com José R. Branco, 
deixa os filhos José R. Branco Jr. e António Branco; 
irmãos e sobrinhos.

Dia 30: Vítor Evangelista, 67, Fairhaven. Natural 
do Faial, casado com Teresa A. (Almeida) Evangelis-
ta, deixa os pais João Evangelista e Maria Do Carmo 
(Lopes) Evangelista; filhos Paulo, Michelle, Geny, 
Michael e Kristofort Evangelista, netos e irmão.

Dia 30: Fernando Cabral, 56, Fall River. Natural 
das Feteiras, São Miguel, casado com Ana Lúcia Ca-
bral, deixa a mãe Maria Adriana (Reis Tavares); filhas 
Justine e Ciera Marie Cabral; irmãos e sobrinhos.

Dia 31: António C. Cabral, 69, Hudson. Natural de 
Santa Maria, casado com Fátima F. (Luz) Cabral, dei-
xa, ainda, os filhos Kenny L. Cabral, Kelly C. Bushey 
e Wendy C. Boodry; netos; irmãos e sobrinhos.

ESCREVA CONNOSCO

Isabel Ferreira, a professora 
e colega de profissão 

Tendo sido professor em Bristol, RI, durante cinco 
anos e depois ter incorporado no sistema de escolas  
para alunos americanos no estrangeiro trinta e seis 
anos, escrevo para me pronunciar sobre uma colega de 
profissão recentemente falecida por quem eu e a minha 
ex-esposa tinhamos um grande carinho e que nos deixa 
com grande saudade.

Tendo sido ela colega da minha ex-esposa, já se co-
nheciam desde o magistério, depois vieram ambas a 
lecionar na escola portuguesa de New Bedford, então 
designada Portuguese United for Education. Era uma 
professora no modo de sorrir, de se apresentar, de se 
expressar.  

Ora, como se expressa e se apresenta uma profes-
sora?   

Há professores e professores, conheço porque ten-
do exercido esta profissão durante 41 anos, conheço 
a nossa estirpe. Há um escritor americano que escre-
veu “You Can’t Go Back Home”, que costumava dizer 
que se formos a considerar raças, todas as profissões 
fazem parte desse conceito. Todos os banqueiros com-
portam-se como membros da raça dos banqueiros. To-
dos os políticos, militares, artistas, mecânicos, padres, 
carpinteiros, etc. são facilmente reconhecidos por ca-
racterísticas comuns como se de diferentes raças entre 
si se tratassem, cada dessas “estirpes” ligadas entre si  
por atributos de natureza congénere.

Isto para dizer, nós professores igualmente possuí-
mos qualidades comuns que nos identificam. Ora, 
há professores que aprendem a profissão e se tornam 
professores pelo rigor, o método, a técnica que lhes 
ensinaram e que aprenderam vindo a tornarem-se pro-
fessores por mérito, e depois há os professores que já 
nascem com o método, com o jeito, com a arte e talen-
to de ensinar; são os professores de coração e alma, os 
professores e professoras por “carisma”.

E isso é o que se adivinhava na Isabel. Ela tinha um 
jeito muito seu de ensinar, ensinava com a alma, com 
o seu sorriso, com originalidade; da mesma forma que 
usava de gentileza, de cortesia, da sua sensibilidade 
com quem quer que  falava. Ela sabia como ensinar, de 
uma forma muito talentosa e natural.

A certa altura  eu parti e não voltei, nunca mais  nos 
encontramos, mas conhecendo a Isabel, achei que de-
via nessa sua partida do mundo deixar-lhe esta home-
nagem em jeito de ramo de flores para depor na sua 
campa. Foi de certo uma honra tê-la  conhecido. 

Aos familiares, as minhas condolências e para ela 
um bem haja; a vida continua…. Que esteja ela em paz 
na alegria e luz do futuro.

Silvério Gabriel de Melo - Terceira, Açores 

ESCREVA CONNOSCO - Causa para confusão
Eu sempre julguei que neste país havia a separação da 

Igreja e do Estado, mas por razões para mim desconhe-
cidas, a Diocese de Fall River participou no “Paycheck 
Protection Program”, cuja finalidade é óbvia pelo título 
do programa e foi-lhe atribuída uma certa quantia que a 
diocese se recusa a divulgar porque afinal tudo que diz 
respeito a finanças é sempre um segredo que os lideres 
desta instituição religiosa teimam em manter. Não vou 
explorar as razões para tal procedimento porque já o fiz 
anteriormente em outros casos e o resultado foi ser cha-
mado anti-católico por pessoa que nem teve a coragem 
de se identificar.

Mas voltando ao assunto em questão, tenho o direito 
de fazer perguntas, especialmente neste caso, porque o 
dinheiro dado à diocese é dinheiro pertencente à popu-
lação em geral, porque advém dos cofres do governo 
federal, no qual são os contribuintes que pagam taxas e 
como tal têm o direito e o governo a obrigação de nos 
informar como as nossas taxas são usadas.

Como pode portanto uma instituição religiosa, que 
está isenta de impostos, poder beneficiar de um progra-
ma governamental para o qual em nada contribuíu? O 
que aconteceu à separação da Igreja e do Estado?

Porque tudo é segredo, porque tudo é feito atrás das 
cortinas dentro da diocese torna-se difícil explicar a ra-
zão porque esta participou naquele programa federal. 
No entanto posso afinal, sem medo de errar, que a dio-
cese não tem falta de fundos se considerarmos que nos 

últimos seis anos impôs uma “taxa”  de $28,113.00 por 
ano às 96 paróquias da diocese e se multiplicarmos essa 
taxa annual por 96 dá a bonita soma de $16 milhões no 
período de 6 anos, e isto apenas numa simples forma de 
adquirir dinheiro dos fiéis, porque a diocese tem outras 
formas de adquirir fundos dos quais viveu muitos anos 
antes de impor a referida taxa. Necessito esclarecer que 
esta taxa varia de paróquia para paróquia, portanto os 
16 milhões mencionados são apenas uma estimativa.

Não seria formidável se os líderes da diocese viessem 
a público e fossem mais abertos para com aqueles que, 
semana após semana, mês após mês, e ano após ano, 
contribuem cegamente para o bem estar da sua paróquia 
e da sua diocese? Não seria tão bom se houvesse mais 
transparência, mais honestidade e até mesmo mais boa 
vontade da parte dos nossos líderes religiosos e dize-
rem àqueles que trabalham arduamente para apoiar as 
suas famílias que o seu contributo está a ser usado como 
Cristo um dia disse: “Dai de comer a quem tem fome, 
dar roupa a quem não tem que vestir, dar abrigo a quem 
não tem casa”. Desafio portanto os líderes da Diocese 
de Fall River a mostrarem que nada têm a esconder, que 
não vivem em luxo, que não viajam de férias para os 
seus países de origem à custa daqueles que contribuem 
para uma instituição que tem obrigação de viver uma 
vida modesta como Jesus quando veio ao mundo para 
nos salvar de indivíduos mal intencionados.

António Teixeira - Fall River, MA

New Bedford estabelece 
vacinação à beira-mar 
para profissinais da pesca

O mayor Jon Mitchell, juntamente com a senadora Eli-
zabeth Warren, o congressista Bill Keating e os membros 
da delegação legislativa estadual e do conselho muni-
cipal de New Bedford anunciaram a semana passada a 
próxima abertura de um centro de vacinação à beira-mar 
para vacinar o pessoal da indústria piscatória.

O local está localizado na antiga instalação da Envi-
ronmental Protection Agency’s Dewatering à beira-mar 
e recentemente entregue à New Bedford Port Authority 
pela EPA e por meio de uma parceria com o Greater New 
Bedford Community Health Center, que recebeu recen-
temente quase 4 milhões de dólares da Administração de 
Recursos e Serviços de Saúde (HRSA) como parte do 
Plano de Resgate do governo Biden.

A previsão é que o centro proceda pelo menos a 125 
vacinações por hora e tenha capacidade para vacinar de 
800 a 1.000 pessoas por dia. 

Mais detalhes sobre o horário de funcionamento e as 
etapas de inscrição serão anunciados antes da inaugu-
ração do centro. Os profissionais da indústria piscatória 
serão escalados para as suas vacinações.

Preços de passaporte
O passaporte português custa 65 euros e tem validade de 

cinco anos. O passaporte espanhol custa 30 euros e tem va-
lidade de 10 anos, se o requerente tiver mais de 30 anos de 
idade. 

O jornal digital Polígrafo apurou ainda que 65 euros é o 
serviço normal de emissão em território nacional, mas no 
pedido de expresso, em que o passaporte é emitido num pra-
zo de dois dias, o requerente tem de pagar 85 euros e um pe-
dido de urgente, que garante o processamento do documen-
to em apenas um dia, o requerente tem de pagar 94 euros.

Estes valores alteram-se se, em vez de um passaporte co-
mum, for solicitado um passaporte para passageiro frequen-
te, o qual custa entre 100 e 130 euros.
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