
Abraçado pela praia de Quiaios, na Figueira da Foz, e pela serra da Boa Viagem, ComVida Quiaios é 

um projeto social com um conceito inovador em Portugal. A paisagem inspiradora, o sossego do 

entardecer e o altruísmo da solidariedade conspiram para um acolhimento caloroso. Idealizado e 

desenvolvido pela Cáritas Diocesana de Coimbra, o ComVida Quiaios disponibiliza aos seus 

hóspedes 27 quartos, salas de reuniões e convívio, minigolfe, ginásio, um pinhal com 4500 metros 

quadrados, dois jardins com 850 metros quadrados e um terraço panorâmico. Cuidadosamente 

pensado para proporcionar um alojamento de excelência, a diversidade de programas potencia um 

tempo de relação íntima com a natureza envolvente.

 Usufruir de um complexo turístico de 

qualidade a preços acessíveis, enquanto 

contribui para a sustentabilidade dos pro-

jetos desenvolvidos por uma das institui-

ções particulares de solidariedade social 

que mais apoia as comunidades da região 

Centro nos âmbitos social, saúde, educa-

ção e pastoral - Cáritas Diocesana de Coim-

bra -, é a experiência de turismo social pro-

porcionada pelo ComVida Quiaios desde 

abril de 2011. “O nosso principal motivo de 

existência é trabalhar para uma oferta dife-

renciada de serviços, promovendo a sus-

tentabilidade da casa, tendo repercussões 

positivas na vida das pessoas que procu-

ram os nossos serviços”, defende Margari-

da Santos, responsável pelo equipamento 

da Praia de Quiaios (Figueira da Foz).

Situado a 280 metros da praia, a cinco qui-

lómetros da Serra da Boa Viagem e a 14 qui-

lómetros da Figueira da Foz, o empreendi-

mento turístico está ao dispor de todo o tipo 

de públicos (particulares, empresas ou gru-

pos), disponibilizando um serviço integrado 

de alojamento de 27 quartos, com capacida-

de para cerca de 53 pessoas, salas de reu-

niões e convívio, com lotação para 100 pes-

soas, biblioteca, ginásio, churrasqueira, par-

que de estacionamento privativo, áreas des-

portivas e espaço de refeições. 

“Atualmente contamos com clientes que re-

sultam de reservas a título individual, grupos 

provenientes de instituições de solidarieda-

de mas também grupos de turistas estran-
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geiros, que procuram as nossas atividades 

numa lógica de partilha de conhecimentos e 

saberes”, explica Margarida Santos. Ainda 

de acordo com a diretora do ComVida 

Quiaios, “a essência do turismo social é con-

seguir chegar a todo o tipo de públicos e ofe-

recer planos delineados em função dos ob-

jetivos da empresa, família, grupo ou indiví-

duo. Temos a mais-valia de conseguirmos 

juntar na mesma casa as vertentes de aloja-

mento, refeições e espaços para os mais di-

versos eventos”, acrescenta.

Organização de eventos temáticos, conví-

vios, retiros, festas de batizado ou aniversá-

rios, conferências, reuniões, caminhadas, 

geocaching, passeios de barco, atividades 

radicais e visitas culturais são apenas algu-

mas das possibilidades oferecidas pelo 

ComVida Quiaios. Ideal para saborear uns 

dias de descanso e divertir-se com o campo 

de minigolfe, com cerca de 650 metros qua-

drados e 11 espaços diferentes, ou sabo-

reando um fantástico passeio de kartcross, 

uma aventura de pura adrenalina por cami-

um leque variado de serviços, graças às par-

cerias com entidades locais e regionais.

Com uma equipa dinâmica, polivalente e 

atenta, o empreendimento situado entre a 

praia de Quiaios e a Serra da Boa Viagem 

garante “um excelente serviço, com quar-

tos confortáveis, refeições convidativas e 

-

rida Santos. Ainda de acordo com a respon-

sável pelo empreendimento turístico, a ava-

liação dos clientes é vital para continuar a 

melhorar dia após dia. Para 2016 os planos 

prendem-se com a aposta no aumento da 

ocupação por partes de turistas estrangei-

ros, sem descurar a atenção que o público 

português merece. “Temos a consciência 

que esta casa tem um enorme potencial e 

esperamos que continue a sua rota de 

crescimento”, anuncia Margarida Santos, 

acrescentando que 2015 registou um au-

mento de 50% na procura. 
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