A velhice é um vento
A velhice é um vento que nos toma
no seu halo feliz de ensombramento.
E em nós depõe do que se deu à obra
somente o modo de não sentir o tempo,
senão no ritmo interior de a sombra
passar à transparência do momento.
Mas um momento de que baniram horas
o hábito e o jeito de estar vendo
para muito mais longe. Para de onde a obra
surde. E a velhice nos ilumina o vento.
Fernando Echevarría, in “Figuras”
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Torre Sénior é outra vida...
A Torre Sénior é uma solução residencial inovadora, planeada a pensar nas
exigências e necessidades da população sénior, onde os residentes poderão
ficar acomodados por um determinado período de tempo ou, em alternativa,
optar por uma residência em regime permanente.
O empreendimento beneficia de uma magnífica vista sobre o vale do Ave,
com a cidade de Santo Tirso como pano de fundo, e dispõe de 56 unidades
habitacionais amplas, funcionais e equipadas para uma vivência plena de
conforto. Trata-se de uma das maiores e mais completas infra-estruturas de
toda a região.
A proposta da Torre Sénior, assente numa equipa multidisciplinar orientada
para a valorização da pessoa idosa e do seu papel na sociedade, é a de
criar projetos de vida para os seus residentes, apelar à participação ativa e
saudável nas atividades diárias e, num cenário de perda natural das faculdades,
basear a sua atuação na prestação de cuidados de saúde com humanidade e
solidariedade no total respeito pela individualidade.
Na Torre Sénior os residentes encontram a vivência, o conforto e segurança
desejados, num espaço moderno, amplo, apelativo, construído de raiz com
todas as facilidades que o tempo e a tecnologia atual disponibilizam. A
Torre Sénior disponibiliza aos seus residentes uma vasta gama de serviços
de hotelaria, lazer e acompanhamento da saúde devidamente adaptáveis à
condição clínica de cada residente.
A Torre Sénior pretende ser uma referência na abordagem a um novo ciclo
que se abre na vida de todas as pessoas idosas e o espaço procurado por
todos os que, rejeitando os modelos socioculturais que reduzem a temática do
envelhecimento à dependência e à doença, desejem para si próprios ou para
os seus familiares mais próximos uma vida ativa, segura e plena de conforto.

Instalações
• Fácil acessibilidade aos grandes centros urbanos (Porto, Braga,
Póvoa Varzim e Guimarães)
• Quartos amplos em várias tipologias (todos com varanda exterior)
• Suites privativas com vista sobre o rio Ave
• Terraço exterior panorâmico
• Estacionamento coberto e arrumos individuais
• Proximidade das Termas das Caldas da Saúde
• 10 Hectares de Espaços Verdes
• Clínica médica
• Canais televisão por cabo e rede wireless
• Espaço de oração ecuménico

Serviços
• Serviço permanente (24h/24h)
• Assistência Médica e de Enfermagem
• Programa individual de controlo dos fatores de risco
• Piscina e Hidroterapia
• Estética e SPA
• Plano Atividades Ocupacionais e Criativas
• Serviço de restauração e lavandaria
• Transporte privativo regular ao centro das cidades de
Santo Tirso, V.N. Famalicão e Trofa

