O Centro de Espiritualidade e Cultura
(CEC) é uma obra apostólica da Com-

CASA
da
TORRE

centro de espiritualidade e cultura
residência do imaculado coração de maria
companhia de jesus

panhia de Jesus em Portugal. Tem por
horizonte apostólico a promoção do
diálogo da fé cristã com a cultura e a
ecologia através da formação humana
e dos Exercícios Espirituais de Santo
Inácio de Loyola.
No silêncio das capelas, na beleza do
claustro, nos tons da quinta, o Centro de Espiritualidade e Cultura e a
Casa da Torre proporcionam-lhe um
itinerário único de contemplação e

normas básicas de
higiene & segurança

encontro com Deus e a descoberta de
um sentido e plenitude de vida verdadeiramente cristãos.

Morada
Casa da Torre
Avenida dos Viscondes da Torre, 80
4730-579 Soutelo, VVD
Portugal
Horário de Funcionamento
De segunda a sexta, das 9:00 às 17:00
Contactos
Telefone +351 253 310 400
Telemóvel +351 917 750 762
Email: casadatorre@jesuitas.pt

#sejaumagentedesaudepublica
#umconselhodgs

COVID-19
Ad Maiorem Dei Gloriam

COVID-19

BEM VINDOS!
ao Centro de Espiritualidade e Cultura
e à Residência do Imaculado Coração de Maria
da Companhia de Jesus

•

cumpra sempre as regras de etiqueta respiratória;

•

faça a higienização das mãos com frequência,
utilizando para o efeito os nossos dispensadores de álcool, gel ou sabão;

•

aguarde que o elevador esteja vazio antes de
o utilizar. Ajustamos a capacidade máxima do

O

elevador para 1 (uma) pessoa com malas ou 2

Centro de Espiritualidade e Cultura e a Residência do Imaculado Coração de Maria
da Companhia de Jesus estão entusias-

(duas) pessoas sem malas.
•

seu quarto. Caso seja visitante, pode utilizar as

mados em receber-vos com a máxima segurança,

casas de banho no hall principal junto ao ele-

garantindo o bem-estar dos nossos exercitantes,

vador cuja higienização será frequente;

orientadores, colaboradores, voluntários e parceiros.
Desde o início da crise do COVID-19 seguimos as me-

•

e em segurança dos nossos serviços. Estamos pron-

buida para a liturgia e oração pessoal.
•

quartos. Utilize sempre a sua alva e estola. En-

consigo para cooperar responsavelmente com as

tregue diariamente os corporais e sanguineos

seguintes normas básicas de segurança e higiene:

na lavandaria para limpeza e higienização.

à chegada

•

desinfete sempre as mãos ao entrar no Centro

•

Sugerimos que os pagamentos sejam efetuados no dia anterior ao check-out, de preferên-

ra de proteção;

cia entre as 9h e as 12h.

no check in será medida a temperatura como

durante a sua estadia
use sempre a máscara de proteção na circulação em zonas interiores e sociais e no claustro;
•

à saída

de Espiritualidade e Cultura e coloque a másca-

monitorização de segurança e prevenção.

•

aos sacerdotes pedimos que tragam alva e
estola branca e as guardem nos respetivos

tos para voltar a estar juntos de novo e contamos

•

utilize sempre o mesmo lugar nas refeições,
nas salas de pontos e na capela que lhe for atri-

didas da Direção Geral de Saúde (DGS) com diligência e sensatez para garantir o funcionamento eficaz

utilize preferencialmente a casa de banho do

promova sempre o distanciamento social de
segurança de pelo menos 1,5 / 2 metros face

•

Agradecemos que os pagamentos sejam
realizados através de cartão “contactless” ou
qualquer outro método de pagamento virtual
disponível. Se preferir a transferência bancária
agradecemos o respetivo envio de confirmação para casadatorre@jesuitas.pt.

#importante: em caso de não conformidade com
as normas estabelecidas a situação será encami-

aos restantes exercitantes e colaboradores

nhada para a Diretor do Centro de Espiritualdiade e

sempre que possível;

Cultura que lhe dará o acompanhamento ajustado.
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