
Em Nápoles, o histórico Caffè Gambrinus fecha temporariamente: "Falta de sociabilidade". "Muitas 

despesas"O encerramento do histórico Caffè Gambrinus foi confirmado em Nápoles, como foi 

anunciado ontem, dia da assinatura do novo Dpcm. Apesar da inclusão de Campania na zona amarela, o 

recinto na Piazza del Plebiscito fecha devido aos custos a incorrer para mantê-lo aberto. “ 

O local é grande e os custos são altos. Com o aumento das infecções - explica Massimiliano Rosati, um 

dos donos do bar - as pessoas não entram e não se sentam nas mesas, apesar do mesmo preço no 

balcão e na mesa. Sempre focamos na sociabilidade - sublinha - e agora as pessoas estão relutantes em 

parar. 

 A ausência de turistas também pesa muito” (Fonte SkyTG24). 
Oração pelo Cardeal Gualtiero BassettiO Cardeal Gualtiero Bassetti (Popolano di Marradi, 7 de abril de 

1942), Arcebispo Metropolitano de Perugia-Città della Pieve desde 16 de julho de 2009 e Presidente da 

Conferência Episcopal Italiana desde 24 de maio de 2017 está em terapia intensiva por Covid-19.A 

oração por ele começou em todos os mosteiros e igrejas italianos. 

 No dia 3 de novembro, uma oração especial foi oficiada na capela da Madonna del Conforto da Catedral 

de Arezzo, pelo Arcebispo Riccardo Fontana, para o Cardeal Bassetti. Muito ligado a Arezzo, onde foi 

bispo por dez anos, de 1998 a 2008, Bassetti sempre se dedicou à Madonna del Conforto.  

A oração foi transmitida por todas as emissoras de televisão de 

Arezzo. “Oramos para que nosso amado cardeal e nosso bispo 

por anos retornem para conceder sua sabedoria”, disse o 

arcebispo Fontana." 

Mas nunca é possível que os cérebros da comunicação do 

Vaticano ainda não tenham agido para fazer o Papa, primaz da 

Itália, fazer uma oração, uma mensagem, um tweet para o 

cardeal presidente da CEI Gualtiero Bassetti em terapia intensiva 

devido à coronavírus?" (F.A.G.). 

E este foi um post no Facebook de um vaticanista amigável, que certamente não pode ser rotulado de 

"anti-bergogliano" (supondo que você nem saiba o que deveria significar, digamos, não sofrer de anti-

bergogliismo). 

Uma questão pertinente, que se soma aos enunciados sobre  
Nice e Artsakh, o silêncio sobre Berlim...Mais uma prova do desastre de comunicação institucional da 

Santa Sé (porque este não é o Agus Vaticanus, uma colina além de um rio, um enclave de uma cidade, 

um estado soberano enclave de uma república), documentando o estado comatoso que temos vem 

detectando há algum tempo." 

Diga-me com quem você vai e eu lhe direi quem você é, e se eu souber o que você faz, saberei o que 

você pode se tornar", disse Johann Wolfgang von Goethe, substituindo "com quem você vai" por "quem 

você escolhe". como colaboradores" a frase cabe pincel.Post Scriptum1. «Assembleia Geral da CEI 

adiada para data a definir. 



 Já havia sido adiado desde maio. Deveria ter sido realizado em Roma de 16 a 19 de novembro 

"(F.A.G.).2. Dizer misericórdia e fraternidade é dizer tudo (mas fazer para todos). 

O Papa certamente reza em particular, como todos nós, mas ele é o Papa, precisamente e por isso nós 

fiéis católicos romanos esperamos do nosso Supremo Pastor que a oração também seja expressa em 

público, como ele às vezes faz em outras ocasiões (obviamente ele não pode fazê-lo para todas as 

instâncias e para todos os irmãos, mas Bassetti ainda é o chefe dos bispos italianos...).3.  

Esta manhã acendi a habitual vela diante do Sagrado Ícone de Nossa Senhora da Ternura, com a oração 

pelas minhas intenções, hoje em particular pelo meu irmão Gualtiero Bassetti, cuja alma eterna 

confiamos ao cuidado amoroso de Jesus, enquanto trabalhadores da saúde cuidam do seu corpo terreno 

da melhor maneira possível.  

Após a pandemia, a guerra a dois mil quilômetros de distância, ao vivo nas redes sociais.  
Reunimos os pensamentos de dezenas de estudantes do ensino médio em Pavia, que vivenciam essa 

guerra nas imagens e vozes no TikTok, nas de amigos e familiares distantes. Aqui estão alguns (outros 

em nosso site).Anna Ghezzi"Estamos em fevereiro de 2022, dois anos após o início da pandemia e uma 

guerra estoura.  

Sempre ouvi falar dos horrores das duas Guerras Mundiais, vi filmes sobre isso, ouvi histórias e 

absolutamente nunca teria acreditado que, aos dezoito anos, recém-convertido, me encontraria diante 

de tal situação. 

 Estou extremamente assustado e preocupado tanto pelo fato de 

ela estar muito próxima de nós quanto por um motivo emocional. 

 Durante quatro anos, antes do início da pandemia, acolhi crianças 

da região de Chernobyl, crianças pobres destruídas pela catástrofe 

de 1986. Quando soube ontem que a antiga usina nuclear de 

Chernobyl foi atingida e tomada pelos russos, estou em lágrimas ; 

Tenho muito medo de que meus "irmãos mais novos" estejam em 

perigo. 

1. Imediatamente fiz um cálculo muito simples: 2022 menos 

2007, felizmente o resultado de quinze; Dei um suspiro de 

alívio por alguns segundos.  

2. A população russa, assim como a ucraniana, é pobre: você vê imagens nos noticiários, nas redes 

sociais de famílias fugindo de suas casas, casas que não são como a que eu poderia ter, casas 

pequenas e degradadas. 

3. Por que atingir uma população já em dificuldade retirando gás, eletricidade e alimentos? Por 

que conduzir uma guerra?  

Nós estudamos a história, há quem a tenha experimentado em primeira mão e eu não entendo como tal 

infortúnio pode acontecer novamente hoje. Penso naqueles que já travaram uma guerra, penso em 

como é para eles voltar na memória, mas ter a consciência de que, ao contrário, tudo é realidade. 

Espero sinceramente que este conflito termine imediatamente, sem ver mais derramamento de sangue, 

sem ouvir ainda o som dos alarmes de bombardeio. Vamos escolher o caminho pacífico da diplomacia ». 


