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Avenida dos Viscondes da Torre, 80
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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
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O Centro de Espiritualidade e Cul-
tura (CEC) é uma obra apostóli-
ca da Companhia 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 itinerá-
rio único de contemplação e encontro 
com Deus e a descoberta de um senti-
do e plenitude de vida verdadeiramen-
te cristãos. 

Liderando pelo testemunho, e com 
sensata e ajustadas práticas de higie-
ne e segurança, o Centro de Espiri-
tualidade e Cultura e a Casa da Torre 
pretendem proteger os seus exerci-
tantes, orientadores, colaboradores e 
visitantes, mas também incentivar à 
adoção de boas práticas e compor-
tamentos responsáveis por parte de 
todos dentro e fora dos seus espaços.
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Centro de Espiritualidade e Cultura
e Residência do Imaculado Coração de Maria

da Companhia de Jesus

COVID-19

OCentro de Espiritualidade e Cultura e a Re-
sidência do Imaculado Coração de Maria da 
Companhia de Jesus estão entusiasmados 

em receber-vos com a máxima segurança, garan-
tindo o bem-estar dos nossos exercitantes e orien-
tadores, colaboradores, voluntários e parceiros. Nos 
últimos dois meses, a equipa do Centro de Espiri-
tualidade e Cultura esteve a preparar-se, seguindo 
as medidas de higiene e segurança da Direção 
Geral de Saúde (DGS), com diligência e sensatez 
para vos receber com alegria. Para tal,

• limitamos a capacidade das salas de pontos e 
ajustamos a disposição das respetivas cadei-
ras e messas, promovendo o distanciamento 
social de segurança enquanto participa nas 
introduções à oração;

• disponibilizamos dispensadores de gel higie-
nizante na entrada e saída das salas de pon-
tos;

• reforçamos os procedimentos de limpeza das 
salas de pontos com colaboradores dedicados 
que limpam e higienizam regularmente cada 
mesa, cadeira, piso e outras superfícies das 
salas;

• nas salas de atendimento todos os nossos 
orintadores(as) têm à sua disposição um bor-
rifador BIO SAF’ON com excelente poder de 
limpeza combinado com a máxima desinfeção.

Trabalhamos, hoje, mais e melhor para acompa-
nharmos as expetativas dos nossos exercitantes, 
orientadores e visitantes. Estamos, por isso, pre-
parados para bons momentos, com a atenção e 
hospitalidade de sempre e mais seguros que nun-
ca. Gostariamos, por isso, de lhe recordar a impor-
tância dos conceitos e das nossas boas práticas de  
higiene e segurança.

conceitos
 • Limpeza refere-se à utilização de sabão/de-

tergente e água para remover sujidade e/ou 
germes. 

 • Desinfeção refere-se à utilização de produtos 
químicos, como lixívia ou álcool, para matar os 
germes. 

Fazer ambos procedimentos é a melhor forma de 
reduzir a propagação da infeção pela COVID-19. 

Bio Saf’on
O BIO SAF’ON é o produto escolhido pelo Cen-
tro de Espiritualidade e Cultura para a limpeza e 
desinfeção de superfícies e da pele. É uma mistura 
aquosa à base de iodo e amiga do ambiente. Foi 
utilizado pelos bombeiros voluntários de Ovar du-
rante o cerco sanitário em Abril de 2020 e provou 
a sua eficácia e eficiência na lavagem assética de 
superfícies e da pele! 

sala de atendimento
• Desinfete sempre as mãos ao entrar na sala de 

atendimento;

• Utilize o borrifador BIO SAF’ON para higieni-
zar o sofá onde se vai sentar o exercitante;

• Espere 10 minutos. É importante o tempo de 
latência ou espera para que o BIO SAF’ON pos-
sa efetuar uma limpeza e desinfeção conve-
nientes;

• Terminada a limpeza-desinfeção pode acolher 
(de novo) o próximo exercitante. Bem haja! 
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