POUSADAS DE JUVENTUDE…
….para todas as idades!

Numa lógica de descentralização e de promoção da mobilidade juvenil, o
Governo Regional da Madeira tem feito uma aposta crescente na criação e
modernização de espaços de alojamento, que aliam a componente de ocupação
dos tempos livres dos jovens, com o turismo juvenil.
Atualmente, a rede de Pousadas de Juventude é composta por cinco
unidades que cobrem geograficamente todo o arquipélago da Madeira.
Disponíveis para os jovens e para a população em geral, uma vez que
não existe limite de idade para usufruir deste tipo de alojamento, a rede de
Pousadas regional é composta por unidades no Funchal, Calheta, Porto Moniz,
Santana e Porto Santo.
Uma das particulares que caracteriza a rede de Pousadas é a de estarem
instaladas em imóveis de relevante valor histórico - arquitetónico para a Região
Autónoma da Madeira, tendo sido uma prioridade do Governo Regional a sua
recuperação, de modo a manter a traça tradicional madeirense, adaptando-as às
novas funcionalidades deste tipo de alojamento.
Para além de promover o património cultural junto dos jovens da região,
estas Pousadas são já uma referência a nível nacional e internacional, dada a
beleza ímpar dos seus espaços interiores e exteriores, onde se realçam,
particularmente, algumas espécies da flora endémica madeirense.
Dado o caráter multifacetado para atividades formativas, recreativas e de
lazer que estas pousadas oferecem aos seus utentes, há uma procura cada vez
mais crescente por grupos informais de jovens, associações, famílias e entidades
de formação, que encontram nestes espaços a resposta aos seus projetos de
formação e de lazer.

Localizada numa quinta tradicional madeirense, numa zona nobre da
cidade do Funchal, a Pousada da Quinta da Ribeira, foi a primeira a ser criada,
na década de noventa. Com uma oferta de 120 camas, distribuída por quartos
múltiplos e individuais, esta pousada disponibiliza também um parque de
estacionamento privativo aos seus utentes e uma cozinha alberguista para a
confeção de refeições ligeiras.
No concelho mais soalheiro da zona oeste, a Pousada da Calheta está
instalada numa casa senhorial desde 1995. Para além de todos os serviços
comuns a todas as pousadas, esta infraestrutura tem a particularidade de
oferecer aos seus utentes, uma zona de churrasco, o que a torna distinta em
termos de procura, de entre as pousadas que conciliam a vertente praia e
natureza.
Na zona norte podemos encontrar a Pousada de Juventude do Porto
Moniz. Construída por volta de 1870 pela família Clemente Ferreira,
foi adquirida em 1987 pela Câmara Municipal deste concelho, para instalação
dos seus serviços. Em 1997, o Governo Regional procede à sua recuperação
conciliando os seus espaços, às exigências de uma estrutura juvenil. A funcionar
desde maio de 1999, esta Pousada disponibiliza para além das 22 camas, uma
Loja de Juventude com serviços de acesso gratuito à internet, com uma
localização privilegiada de acesso às piscinas naturais e a locais de confluência
para percursos pedestres únicos.
A Pousada de Santana, a mais recente estrutura da rede de pousadas de
Juventude da RAM, resulta do aproveitamento parcial do imóvel da Pensão
Figueira, uma das mais antigas unidades hoteleiras de Santana. Destaca-se
pelas suas modernas instalações, que se prolongam até à Casa da Cultura de
Santana.

Uma das valências que atrai muitos jovens a esta pousada é o espaço
envolvente que permite conciliar o alojamento com os passeios a pé e o contacto
com a natureza, numa das zonas mais emblemáticas em termos de laurissilva,

recentemente galardoada com o estatuto de património mundial, pela
UNESCO.
Um dos ex libris da procura em termos de turismo juvenil da rede de
Pousadas regional, é a Pousada da ilha do Porto Santo, cujos utentes procuram
momentos de descontração num ambiente de tranquilidade e de praia. Com
uma capacidade de 64 camas, está localizada numa zona sobranceira à Vila
Baleira, com uma vista panorâmica sobre a magnífica baía.
Toda a rede está dotada de acesso à internet (WIFI gratuito), cozinha
alberguista totalmente equipada num modelo de self-catering, quartos múltiplos
e individuais, com casa de banho privativa, áreas sociais com televisão e
espaços de leitura, jardins e parque de estacionamento.
As reservas podem ser efetuadas via online ou na Pousada do Funchal,
facilitando a mobilidade regional, nacional e internacional, não sendo exigido a
apresentação do cartão de alberguista ou cartão jovem, à semelhança do que
acontece nas Pousadas de Juventude ao nível europeu e internacional.

Com uma procura constante ao longo de todo o ano, por utentes de todas
as idades, as Pousadas são uma escolha de referência por madeirenses,
continentais e estrangeiros, provindos de mais de sessenta nacionalidades, das
quais se destacam a alemã, francesa e espanhola. Um exemplo desta
multiculturalidade, resultante deste intercâmbio, que enaltece o interesse e a
procura por este tipo de alojamento, é o número de utentes registado ao longo
de 2011, que ascendeu a cerca de 5.000, correspondendo a 15.000 dormidas.
Estas estruturas juvenis pretendem assegurar a prossecução de uma
política de juventude transversal, numa perspetiva de mobilidade regional e
europeia, que permita aos jovens conhecer a cultura da sua região e de outros
países, em espaços predominantemente frequentados por jovens, a baixo custo,
numa vertente de turismo social.

Preços de Estadia:
Funchal


Época Baixa
5 de janeiro a 15 de março
1 de maio a 31 de maio
1 de outubro a 15 dezembro
Quarto múltiplo por pessoa – 11,00€
Quarto Individual c/WC – 15,00€
Quarto Duplo c/WC – 30,00€



Época Alta
16 de março a 30 de abril
1 de junho a 30 de setembro
16 de dezembro a 4 de janeiro
Quarto múltiplo por pessoa – 14,00€
Quarto Individual c/WC – 18,00€
Quarto Duplo c/WC – 35,00€

Calheta


Todo o Ano
Quarto múltiplo por pessoa – 8,00€

Porto Moniz


Época Baixa
1 de janeiro a 31 de maio
1 de outubro a 1 de janeiro
Quarto múltiplo por pessoa – 6,00€
Quarto múltiplo c/WC por pessoa – 8,00€



Época Alta
1 de junho a 30 de setembro
Quarto múltiplo por pessoa – 8,00€
Quarto múltiplo c/WC por pessoa – 10,00€

Porto Santo


Época Baixa
1 de janeiro a 31 de maio
1 de outubro a 1 de janeiro
Quarto múltiplo por pessoa – 7,00€
Quarto Duplo c/WC – 20,00€



Época Alta
1 de junho a 30 de setembro
Quarto múltiplo por pessoa – 11,00€
Quarto Duplo c/WC – 25,00€

Santana


Época Baixa
1 de janeiro a 31 de maio
1 de outubro a 1 de janeiro
Quarto múltiplo por pessoa – 10,00€
Quarto Duplo c/WC – 30,00€



Época Alta
1 de junho a 30 de setembro
Quarto múltiplo por pessoa – 13,00€
Quarto Duplo c/WC – 35,00€

Informações adicionais:
Pousada do Funchal /Central de Reservas

Avenida Calouste Gulbenkian – Funchal
Tel: 291 741 540 / 291 741 381
Tm: 967 452 037 - Fax: 291 742 868
Email: pousadas.drj.srrh@gov-madeira.pt

Pousada da Calheta

Sítio dos Serrões Acima
9370-224 - Estreito da Calheta

Porto Moniz

Vila Porto Moniz (caminho da igreja)
9270-095 – Porto Moniz

Porto Santo

Sítio das Matas
9400-035 – Porto Santo

Santana

Rua Tenente Domingos Cardoso – Sítio do Barreiro
9230-085 - Santana

Legenda:
Acesso à internet
Cozinha alberguista
Esplanada
Instalações preparadas para utentes com mobilidade reduzida
Paragem/terminal autocarros
Parque de estacionamento
Quarto duplo c/WC privativo
Quarto múltiplo (beliches)
Quarto single com WC privativo
Sala de estar
Sala (s) de reuniões
Telefone público

