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PREFÁCIO 

É com grande alegria que venho por este meio desejar os meus parabéns 

pelos dez anos de existência da Progresso. A pequena equipa de três 
elementos, que começou em 2006 com muita dedicação e muitas ideias, 

cresceu ao longo dos anos e conta hoje com mais de 50 funcionários. 

Os artigos reunidos nesta newsletter oferecem vislumbres do trabalho 

diário dos monitores e dos jovens. Com esta newsletter, quero agradecer 

não só aos jovens, que escreveram artigos realmente fantásticos, mas 

também a todos os funcionários, que tiveram um ano de 2016 

particularmente desafiante e que mostraram muita dedicação, 

flexibilidade, bem como um enorme empenho pessoal. 

A cooperação ativa e o trabalho conjunto entre as nossas entidades de 

longa data, Trotzdem e.V. e Tell-Us, têm aumentado sempre. Um grande 

muito obrigada a todos os funcionários dos nossos parceiros por todo o 
fantástico apoio e aconselhamento. 

Last but not least, queria saudar os nossos novos parceiros: Sozialraum 

gGmbH, Herzogsägmühle e St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg. É com 

entusiasmo que antevejo uma fabulosa colaboração de sucesso.  

Dorit Brandauer 

Diretora 
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“Hoje fomos ter com uma senhora idosa, que 
precisava de ajuda para pintar a casa. Atualmente, já é 
demasiado idosa para fazer este trabalho sozinha. De 
manhã, começámos com o lado mais fácil da casa. 
Cada um de nós deu o seu melhor nesta tarefa, porque 
era para uma mulher idosa que precisava de ajuda. 
Depois, quando fizemos o intervalo para o chá, ela 
saiu de casa com um grande pacote de batatas fritas e 

vários pacotes de sumo. Fiquei verdadeiramente surpreendido e muito grato por receber 
estas coisas daquela senhora simpática. O dia foi realmente muito fixe!” 
Marc-Arne (Fronteiras) 

 
 

“Hoje pintámos a casa de uma senhora idosa (Maria Teresa). Ajudámo-la, uma vez que 
ela não tem dinheiro para pagar aos pintores. Para além disso, é divertido fazer coisas 
para as pessoas que não as conseguem fazer sozinhas. O local para onde fomos chama-se 
Azinhal. É uma pequena aldeia que fica perto de Almodôvar. Fomos para lá de manhã 
com os monitores Florian e André e com os rapazes da casa comunitária de jovens 
Fronteiras. A senhora contou-nos que ela tinha muitos filhos, mas eles moram noutros 
países.” 
Jordy (Fronteiras) 

 
 

“Hoje fomos todos ter com Maria Teresa para pintarmos a casa dela. Foi muito bonito. 
Senti-me muito bem e passei o dia todo com um sorriso nos lábios, porque pude ajudar 
Maria Teresa a arranjar a casa dela. Estou feliz por poder ajudar, porque esta senhora 
idosa não tem dinheiro para pagar a pintores. Pintámos a casa dela muito bem e agora já 
está bonita de novo. É uma senhora simpática e afável, ajudar faz-me sentir bem e 
também gostaria de ajudar outras pessoas. Muito obrigado por este dia divertido.” 
Marc (Fronteiras) 

 
 
 
 

 
 

Ajudar é divertido... 
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Antes de mais, olá! Queria contar-vos a história da minha 
caminhada: no dia 6 de outubro de 2014, fui (Biggy) fazer 
uma caminhada com o meu monitor João. Fomos até 
Santiago do Cacém, que fica a cerca de 80 km de Lisboa. 

Na primeira noite, dormimos no quartel dos bombeiros – 
isso foi fixe. Nessa noite, fiquei acordada. Por isso, o 
primeiro dia foi muito duro. Não pensava que fosse tão 
difícil como acabou por ser. As semanas passaram muito 
depressa. Pude refletir muito, o que me fez muito bem. 
Eu e o João tornámo-nos numa boa equipa. Por isso, 
conseguimos tomar todas as decisões em conjunto. Quicas, 
o cão do João, também veio connosco. Dormiu comigo na 
tenda. Foi realmente muito fixe. 
Algures a meio da viagem, comecei a ter problemas no 

joelho. Depois, mudou tudo na minha 
cabeça, porque pensava que não ia 
conseguir fazer a caminhada. Como 
aprendi a pensar positivamente, disse: 
“Se tiver que ser, chego ao Cabo de 
São Vicente de cadeira de rodas ou de 
muletas.” Mas depois, consegui sem 
nada disso! Ainda bem J. 

Durante a caminhada, mudei. Muitas 
coisas se tornaram claras e senti-me 
mais perto de mim própria. Estou 
muito contente por ter feito a 
caminhada, porque, pela primeira vez 
na vida, terminei algo! Fiquei muito 
orgulhosa de mim – e feliz! Se tivesse 
a oportunidade de fazer uma 
caminhada de novo: fá-la-ia logo, sem 
sombra de dúvida J. 

Foi uma experiência realmente 
fabulosa, que nunca esquecerei.  
 
 
 

A CAMINHADA 
ABRIU-ME OS OLHOS! 

 
Realizado por Biggy (Nova Sembla) 

Como uma caminhada me abriu os olhos 
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Olá, chamo-me Pia e tenho 14 anos. Vou contar-vos como 
foi a nossa semana terapêutica com Jutta, que teve lugar 
nas últimas férias do verão. 

Nessa semana, os temas centrais foram: sexualidade, o 
corpo e comportamento alimentar. Por exemplo, um dia 
falámos sobre perturbações alimentares. Foi muito 
interessante, ouvir coisas sobre essas doenças todas e 
como são más para a saúde. Nesse processo, também 
descobrimos muitas coisas sobre nós. 

Falámos ainda sobre alimentação saudável. Tínhamos de 
percorrer várias estações na sala; por exemplo, numa estação, tínhamos de construir uma 
pirâmide alimentar como pensávamos que era correto e na próxima tínhamos de escrever e 
pintar o que achávamos que era saudável e o que não era saudável. No final, analisámos 
tudo e Jutta explicou-nos o que é realmente bom e mau para nós.  

Num outro dia, falámos sobre amor. Para raparigas da nossa idade, 
foi, como bem podem imaginar, um tema muito interessante e 
embaraçoso ao mesmo tempo. Falámos sobre o que é o amor, no 
fundo, e sobre o que queremos numa relação e sobre o que é 
importante para nós. 

Depois, seguiu-se o tema sexualidade e esclarecimento. Vimos uns filmes sobre o assunto. 
Foi interessante e é importante saber logo destas coisas, mas é embaraçoso para muitas 
pessoas da nossa idade falar sobre isso. Também há muitas doenças, como aprendemos lá. 
Com o passar do tempo, falámos umas com as outras com cada vez maior à-vontade. 
Também trocámos opiniões sobre o que é “ser sexy” e “ser puta”. 

Pode-se dizer que o último dia foi o melhor. Estávamos todas tristes, 
porque já estava a acabar, e, neste dia, o tema era “ser mulher”: antes 
de mais, tínhamos todas de comprar a nossa comida preferida. Podíamos 
comprar o que quiséssemos, desde que fosse a nossa comida preferida. 
Algumas compraram pizza, outras bolachas Oreo ou batatas fritas. E 
depois podíamos maquilhar-nos. Jutta ajudou-nos e pudemos então 
comer as nossas iguarias. Mais tarde, vestimos saias e dançámos com 
lenços ao som da música. Foi realmente muito divertido! 

 

Espero que haja uma semana assim tão fixe para o ano também!  
A vossa Pia (Quinta do Cerro) 

 

Ser uma rapariga do sol e do verão 
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No dia 19 de abril de 2016 fizemos o primeiro “Progresso 
Got Talent” (“A Progresso Tem Talento”) oficial. O 
evento foi um sucesso bombástico. Em colaboração com 
todos os projetos, os jovens e também os monitores 
tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos.  
Foram apresentados os seguintes números de talento: 

• um Aerobic Power Workout por Hermínio, Alice, Saru & Samira  
 (autonomização); 
• um poema escrito à mão por Matthijs (autonomização); 
• uma peça de piano por Saar (casa comunitária de jovens Nova Sembla): 
• uma paródia de “We love Rock and Roll” com o título “We love Portugal” por Ady,  
 Joey, Manu & Sean (autonomização); 
• um teatro de marionetas por todos os moradores da casa comunitária de jovens Fronteiras; 
• a “Cup Song” por Pia, Jacky & Nienke (casa comunitária de jovens Quinta do  
 Cerro); 
• uma história-dança-surpresa por Jordan (autonomização); 
• o número “Pink Fluffy Unicorns” por todos os jovens e monitores da  
 autonomização. 

Todos os números dessa tarde foram um sucesso e foram todos 
fixes de assistir. Também havia um júri, obviamente. Este era 
composto por Jan, Dorit e Tanja. Para o júri, era óbvio que havia 
mais do que apenas três vencedores. Disseram: “Temos hoje não 
um nem dois vencedores, mas quatro. É que se houvesse apenas 
três vencedores, ficariam muitas dúvidas no ar!” 

Houve dois terceiros lugares, que foram para Jordan e Matthijs, um 
segundo lugar para Pia, Jacky & Nienke e o primeiro lugar foi para 
Ady, Joey, Manu & Sean. E como os quatro eram verdadeiros finalistas, 
fizeram um encore da sua paródia “We love Portugal”! Para terminar, 
quando o espetáculo já estava no fim, ainda houve uma pequena festa 
com Jordan como DJ. 

O evento nunca teria sido realizado sem a ajuda de algumas pessoas, que têm de ser 
nomeadas devido à sua tremenda dedicação:  
Saru criou a ideia do zero. Darren foi o apresentador do 
espetáculo, que também deu um bom espetáculo, quando 
não havia nenhum artista no palco. Edgar, o marido da 
Saru, que esteve a trabalhar o dia todo na música e no som. 
Este evento foi um sucesso e pode ser feito mais vezes! 
 

Jordan 
(autonomização) 

 
 
 

“Progresso Got Talent” 
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Para festejar os dez anos de existência da Progresso, foram convidados todos os 
funcionários (que entretanto são mais de 50!) com as respetivas famílias para passar um 
fim de semana no norte do país no idílico parque de campismo “Trilho do Sol” em 
Alpiarça. Alguns colegas não puderam vir, porque tinham de ficar com os jovens, 
obviamente. 

Na sexta-feira à tarde, no dia 4 de novembro de 2016, partimos juntos 
de Almodôvar. Previa-se um fim de semana cheio de encontros 
amigáveis, formação técnica, oficinas práticas e comida fantástica! 
Os funcionários chegaram à noite e logo se puseram confortáveis nas 
respetivas tendas e autocaravanas no parque de campismo. O serão de 
sexta-feira ofereceu inúmeras oportunidades para conhecimento 
mútuo e, após o fabuloso jantar de grelhada mista, preparado com 
carinho, propiciou uma amigável partilha de experiências junto à 
fornalha com um ou outro copo de vinho. 

No dia seguinte, as atividades começaram às 9h. 
Fortalecidos com um bom pequeno-almoço com 
café fresco e ovos, deu-se início à formação técnica.  

Ted Foulger, que trabalha na NFPS na Inglaterra, 
veio de propósito da Irlanda e deu-nos um olhar 
abrangente sobre “intervenção em situações de crise 
e desagudização”. Enriquecidos com exemplos 
empíricos, lançámos mãos às atuais tendências e aos 
novos desenvolvimentos e métodos sobre este tema.  

A oficina prática da parte da tarde teve um bom ambiente e ofereceu muitas oportunidades 
para experimentar o que tínhamos aprendido. 

Depois de um jantar típico português bem preparado de bacalhau à Gomes de Sá, pudemos 
ficar a conversar com os colegas. 

No domingo de manhã, Ted Foulger propôs refletir sobre as novas informações e, durante 
o dia, os funcionários foram convidados a trabalhar sobre determinados temas como: 
estrutura de comunicação, intervenção em situações de crise ou a integração de um novo 
funcionário internamente; e a trocar experiências com os colegas. 

Foi um fim de semana bem-sucedido com muita informação e serões divertidos!  
Foi ótimo ter a possibilidade de conhecer os funcionários da Progresso num ambiente e 
atmosfera totalmente diferentes, de partilhar experiências técnicas e de adquirir novos 
conhecimentos com uma orientação prática.  

Muito obrigada! 
Lea Niggemann 
(chefe da equipa Nova Sembla) 

 

 
 

Os 10 anos da Progresso 
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Concentra-te no lado positivo. 
O lado mau, 

que tem as partes danificadas, 
demora muito tempo.  

 

Quando o teu lado mau estiver curado, 
o amor vai ganhar de novo  

a direção da sabedoria.  
 

O Espírito tem de viver a vida 
e 

e não um interminável jogo mental.  
 

O fim dos tempos reencontra 
a liberdade. 

 

Sentir-te-ás intocável  
onde não há lei 

para oprimir  
o teu modo de pertencer. 

 

Cria o que estás 
destinado a tornar-te,  
e a fortuna sorrir-te-á. 

 

A voz, 
que sempre te guiará 

através da chuva e da dor, 
tem a sorte de estar 

no teu próprio cérebro. 
 

Todos nós temos paciência. 
É só uma questão de quando 

a queres perder e  
quando a perdes. 

 
Matthijs (casa de autonomização) 

 
 

 

 
 
 
 

O Bom, o Mau e o Perfeito 
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Desde abril de 2015 que estou (Biggy) num grupo de canto 
tradicional numa aldeia vizinha. Eu e a minha monitora Maria 
fizemos uma viagem com este grupo a Beja. 

No dia 2 de maio de 2015, eu e Maria fomos a Beja, a capital do 
Alentejo. Estava num gigantesco salão com mais de 2000 
pessoas e de repente começaram todos a cantar. Foi um 
sentimento incrível. Estava tanta energia lá, foi impressionante. 
Quando acabámos de cantar, pudemos passear um pouco. Era 
um festival enorme. Foi muito divertido ver os cavaleiros a saltar 
e os cães grandes também foram muito fixes. Comi mesmo 
muito, porque foi um pouco cansativo. E a comida era gratuita para nós. J 

De resto, tinha ensaio de canto com o 
grupo todas as sextas-feiras. Mesmo sem 
saber falar português, se tiver o texto, 
consigo cantar. O grupo de canto 
acolheu-me de forma muito calorosa. É 
uma experiência mesmo muito fixe, estar 
com pessoas tão calorosas. E, como 
adoro cantar, é muito fixe que a monitora 
(Dorit) tenha encontrado este grupo de 
canto para mim. 

 
 

Só o vestido tradicional, que é um pouco esquisito, 
é que não é muito adequado para o quotidiano...  

 
Biggy (Nova Sembla) 

 
 

 

Cantar em português: canto alentejano em Beja 
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Fomos outra vez acampar, como todos os anos. No entanto, este ano 
foi diferente dos outros. Éramos só três: Pia, Paddy, eu e, 
obviamente, os monitores. 
No dia 11 de agosto de 2015, fomos para o Algarve, para o lago da 
Barragem da Bravura. Quando lá chegámos, montámos tudo e à 
noite ainda fizemos um churrasco – isso foi fixe!  

No segundo dia, passámos o dia todo no “Slide & Splash” e 
divertimo-nos muito a escorregar e a mergulhar.  

No dia seguinte, eu e a Pia fomos andar de bicicleta, para fazer um 
pouco de desporto e depois fomos todos nadar, até Uta e Hermann 
quererem fazer uma caminhada connosco. No início, não tínhamos 
muita vontade, mas acabou por ser muito divertido. Mais tarde, ainda contámos uma 
história de terror.  
No quarto dia, fomos a Lagos. Estivemos a ver grutas na praia – isso foi muito interessante 
e fixe.  
No sábado, passámos o dia todo na barragem, tomámos banho no lago e ficámos a relaxar. 
À noite, fomos comer ao restaurante chinês e depois ainda fomos a um bar de karaoke. A 
Pia também foi cantar. No início, ela estava muito tímida e nervosa, mas eu e a Paddy 
convencemo-la. Foi uma boa noite.  
No domingo, fizemos um churrasco. Os monitores Darren e Britt chegaram com mais uma 
rapariga, Noelle. Nadámos muito e descansámos. Darren e Noelle foram depois para a 
nossa casa na Quinta do Cerro.  

Na segunda-feira, fomos fazer escalada nas falésias 
com o irmão do monitor Owain. Foi muito fixe e 
divertido. No último dia, tomámos o pequeno-almoço 
confortavelmente, fomos nadar, arrumámos tudo e 
voltámos para a Quinta do Cerro.  

Foram assim as nossas divertidas férias no lago. 

Joy (Quinta do Cerro) 
 

 

As férias do verão no lago 
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Quando quis saber, 
na reunião de grupo,  
porque é que eu não podia fazer  
uma caminhada com acompanhamento,  
não esperava que o meu desejo 
fosse levado a sério. Logo duas semanas depois, 
disseram-me numa outra reunião de grupo 
(BSO) que iria fazer uma caminhada!  

Um mês inteiro, de 16 de março a 14 de abril de 2015, 
da fronteira espanhola até Sagres. Trezentos e cinquenta 
quilómetros, seguindo sempre os sinais vermelhos e 
brancos da Via Algarviana! Fiquei chocada – e muito 
feliz ao mesmo tempo. Sabia que ia ser bom. Mas não 
fazia ideia do quão bom... 
É difícil imaginar percorrer Portugal com 25 kg às 

costas. No entanto, logo no primeiro dia, comecei a achar isto divertido. Não é assim tão 
mau viver sem telemóvel, cigarros e outras coisas. Assim, tive muito tempo para refletir. 
Reparei em como voltei a ser criativa, como cantei, conversei e dancei com a minha 
monitora. Sobretudo, comecei a reparar de novo nas coisas pequenas e bonitas. Durante a 
caminhada, parei de fumar e nem sequer reparei nisso. Também mudei através de pequenas 
experiências, como esta: numa pequena aldeia com não mais do que sete casinhas bem 
arranjadinhas e um bar pequeno e antigo, havia pessoas a jogar às cartas: o prémio era o 
jantar. O primeiro lugar ganhava um porco e o segundo lugar duas galinhas. Nós, alemães, 
não conhecemos nada disto, porque vamos ao supermercado e compramos o jantar. E a 
nova geração só abre a porta.  
A piada é que, na verdade, vim para a 
Progresso em Portugal para fazer uma 
pausa da Alemanha durante meio ano, 
até fazer 18 anos. Quando cheguei a 
Portugal, virei-me contra tudo e contra 
todos e só tinha um objetivo na cabeça: 
voltar para a Alemanha!  

No entanto, quando estava na 
caminhada, recebi uma carta do meu 
tutor: era sobre os temas do costume da 
minha vida. Senti como se tivesse 
recebido um coice, foi um sentimento 
de uma profunda queda. Quis desistir da 
caminhada, apesar de já estar a caminho 
há três semanas. Por causa desta carta, 
de repente ficou claro para mim que o 
que eu mais queria e a razão de eu 
querer voltar para a Alemanha já não 
existiam. 

  

Quando 350 quilómetros mudam a tua vida... 
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Na última semana, acabei por ir de Sagres até Semblana de bicicleta. Estava muito 
chateada: chateada com a verdade, chateada com as ladeiras que eu tinha de subir. Mas não 
sei como, a minha postura tinha mudado para “eu mostro-vos a todos” e, dessa maneira, 
consegui.  

 Estou orgulhosa de mim própria. E sim, tomei a decisão certa: planeei 
  ficar na Progresso em Portugal até ao final de julho de 2016 e terminar 
  o diploma da Realschule (escola secundária de cariz teórico-prático) com apoio. 
  E depois quero finalmente  
   ver o mundo!  

 Viajarei, porque tanto a caminhada quanto a Progresso me mostraram  
  que o mundo está à minha disposição. Posso fazer qualquer coisa.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ A maior parte das pedras no caminho 
são pedaços da tua própria muralha! ~ 

 
Agradeço à Progresso e deixo ainda um grande obrigado à Antonia!  

 
A vossa Adriana (Nova Sembla) 
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Foi no âmbito de um curso de formação 
para os funcionários da Progresso que 
conhecemos pela primeira vez Nikolas 
Anastasiadis (professor). Em outubro de 
2014, visitou a Progresso e entrevistou 
cada funcionário individualmente. O 
ponto de partida para este questionário 
foi o desejo da nossa direção de fazer 
um levantamento abrangente sobre o 

estado atual dos funcionários nos vários projetos.  

Ele conseguiu entrevistar 23 dos 24 funcionários que trabalham nos projetos.  

 

De seguida, subdividiu o inquérito sobre a Progresso nas seguintes categorias: 

1. Motivação para o trabalho 
2. Modelos de enquadramento para o 

trabalho com os jovens  
3. Aspetos problemáticos 
4. O ambiente de trabalho na equipa  
5. Transparência 
6. Multiculturalidade 
7. Eventuais desejos de mudança 

 
Perspetivas: No final de abril de 2015, voltámos a 
encontrar-nos com Nikolas Anastasiadis. Ele apresentou-
nos a todos os resultados do inquérito e discutimos em 
conjunto os temas mais importantes. Por conseguinte, 
fizemos grupos de trabalho que se concentraram nos 
respetivos pontos principais. O trabalho foi realizado como 
de costume. Em termos de perspetiva, criaremos um 

princípio orientador para a Progresso que descreva as diretivas e procedimentos com 
clareza para os funcionários.  

Lisa Dowling 
Monitora da Quinta do 
Cerro 

Gestão de qualidade 
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No dia 23 de maio de 2015, estivemos a velejar  
no mar em Portimão. 

O dia começou de um modo muito descontraído. 
O nosso instrutor era muito simpático e afável 
e o tempo estava perfeito. Havia boas 
condições para um dia no barco.  

No início, estávamos um pouco céticas. Mas, 
com o tempo, ficámos cada vez mais 
otimistas. No total, 
éramos sete pessoas e toda a gente tinha sempre 
alguma coisa para fazer – aborrecido é que não foi. Às vezes, 
até era difícil guiar o barco, 
porque as ondas não eram nada pequenas. Quanto mais tempo passávamos no barco e mais 
acostumadas ficávamos, melhor funcionavam as coisas.  

Foi uma experiência que valeu a pena, porque nem todos têm a oportunidade de 
experimentar velejar. Demos o nosso melhor para que o dia fosse o mais bonito possível.  

Acreditem ou não: efetivamente ainda guardámos algumas coisas desse dia. Por exemplo, 
ainda sabemos como se fazem vários nós ou como se chamam as coisas específicas de um 
barco à vela e os seus acessórios. O que, se calhar, não correu bem nesse dia foi que todas 
ficámos maldispostas na viagem de regresso.  

Por outro lado, o melhor 
deste dia no mar foi a 
linda paisagem que 
víamos do barco. No 
mar, o dia era lindo 
como num sonho: o céu 
estava claro e azul, o sol 
brilhava e tínhamos uma 
vista maravilhosa da 
costa e das praias. E 
sinceramente: onde se 
pode encontrar uma 
coisa assim, senão em 
Portugal?  

Durante a viagem, os 
mais corajosos dentre 
nós podiam ir lá para a 
frente para a proa do 

barco e ficar lá. Isso não era assim tão fácil, porque o barco inteiro abanava, de vez em 
quando. Estar lá à frente dava uma sensação de liberdade, leveza e independência. Não 
conseguimos dizer como nem porquê, porque era simplesmente assim. Foi uma experiência 
única. Este dia ficou como uma boa recordação.  

As moças da Quinta do Cerro: Luisa, Pia e Joy J 

 
 

Sailingaction – Com o vento por cima da água 
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No dia 25 de abril de 2015, realizou-se um triatlo com três categorias (natação, ciclismo e 
corrida) na Praia da Luz. Em poucas horas, o tranquilo e modesto local Luz transformou-se 
no seu total oposto. Toda a gente estava frenética, batia palmas, gritava e aplaudia a sua 
equipa. Também a Progresso participou com as casas comunitárias de jovens Quinta do 
Cerro e Nova Sembla. 

 
Natação - No meio do mar 

Eu (Luisa, 15) vivo no projeto Quinta do Cerro e participei na natação do triatlo. Para mim, 
este dia foi uma experiência única. Para ser sincera, tinha um pouco de medo de fracassar, 
porque, nesse caso, a minha equipa teria que esperar por mim e recuperar o atraso, para não 
sermos os últimos a chegar à meta.  
O triatlo começou com a natação. Quando estávamos todos na praia, comecei a ficar cada 
vez mais nervosa e ansiosa. Quando chegou a hora e recebemos o sinal para nadar os 750 
metros no mar, toda a gente desatou a correr e saltou para a água. Naturalmente, eu estava 
na primeira fila e, por isso, fui logo para a água. 
Quando estava no meio do mar e olhei em volta e não 
vi ninguém conhecido, fiquei um pouco 
desconfortável. Mas logo alguns segundos depois, já 
só tinha a meta à frente dos olhos. Os primeiros 
metros foram os mais difíceis, porque primeiro é 
preciso nos habituarmos a levarmos com as ondas na 
cara. Mas depois de algum tempo, habituei-me a isso. 
Cheguei em mais ou menos 20 minutos. Depois, ainda 
tinha de sair da água e correr ao longo da praia até 
chegar ao próximo elemento da minha equipa. Neste 
caso, era a Carina, que fez a parte do ciclismo. Quando cheguei até ela, ficou muito 
contente e abraçou-me. Só depois é que partiu. Somente então é que me apercebi que era 
uma das primeiras. E a mais rápida da Progresso! Num primeiro momento, não conseguia 
acreditar.  
 

 

Ciclismo - A caminho sobre duas rodas 
Sou a Joy, tenho 16 anos e também participei no triatlo, na categoria ciclismo. Para mim, 
este dia foi muito especial. Antes de começar a contar como foi o dia, queria dizer que 
estou muito orgulhosa da minha equipa. Acho espetacular termos feito o triatlo e lutado até 
ao fim. 

Antes de eu poder partir, tinha de esperar pela minha companheira de equipa. E exatamente 
nesse momento, comecei a tremer. Quando a minha companheira de equipa chegou, pude 
partir. Exatamente nesse momento, quando me sentei na bicicleta e parti, tive um pico de 
adrenalina. Após algum tempo na estrada, o nervosismo desapareceu. Mas pouco depois, 
começaram as dores nas costas. Tive um breve pensamento de simplesmente desistir. Mas 
segundos depois pensei para comigo que desistir era a última solução. Por isso, decidi lutar 
até ao fim. 

TRIATLO 
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Este dia mostrou-me que é preciso estar sempre aberta a 
coisas novas, porque nunca se sabe o que se perde, se 
não for assim. Foi uma experiência realmente bonita, da 
qual me vou lembrar sempre com prazer. Há muito 
tempo que não me divertia tanto. Portanto, quem nunca 
participou em nada do género, deve fazê-lo sem falta, 
senão está a perder algo.  

 

Corrida - O melhor fica para o fim 
Antes de contar como foi o triatlo, vou apresentar-me: sou a Pia, tenho 13 anos e 
participei no triatlo na categoria corrida.  

Para ser sincera, no início, não queria participar. Tinha medo de fracassar à frente de toda 
a gente. No entanto, em retrospetiva, estou muito feliz por ter participado. Foi um dia 
fenomenal. Depois, fiquei mais autoconfiante.  
Antes de começar a correr, tinha de esperar pela minha companheira de equipa, Carina. É 
que antes da categoria corrida, vinha a categoria ciclismo. Durante o tempo de espera, 
fiquei cada vez mais nervosa e ansiosa. Quando vi a Carina, comecei a correr. E quando 
estava no meu elemento, esqueci toda a gente à minha volta. Senti-me simplesmente livre 
e tudo o que era mau tinha desaparecido.  

Mais ou menos meia hora mais tarde, vi a meta à minha frente. Fiquei muito feliz, por ter 
conseguido. E todos os meus receios, como: “O que poderia acontecer?” esfumaram-se. 
Foi um momento bonito, quando todos vibraram de alegria. Senti-me um pouco especial. 
Quando uma mulher me deu a medalha, ficou claro para mim, que não tenho de ficar em 
primeiro lugar para ganhar. Acho que é muito mais importante quando uma pessoa 
consegue fazer uma coisa e acredita em si própria. E isso foi para mim uma vitória muito 
maior do que ficar em primeiro lugar.  
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Com efeito, os dois dias em junho de 2015 promoveram um processo de mudança em alguns dos 
nossos monitores pedagógicos. Mark Dawes, o iniciador e diretor do NFPS – The National 
Federation For Personal Security, foi o responsável por isso.  

Graças à Dorit, que organizou o seminário de formação 
“Desagudização e intervenção em situações de crise com 
jovens agressivos” para os funcionários pedagógicos da 
associação, tivemos a oportunidade de aprender indicações 
práticas para situações de crise e de refletir sobre a nossa 
abordagem pedagógica a este respeito. Não foi uma 
formação de desagudização normal – para além das técnicas 
para a desagudização física, centrámo-nos na nossa perspetiva 
interior, com a qual lidamos com as situações de stress.  

Como os colegas sabem, a gestão de conflitos é uma das tarefas mais desafiantes do nosso 
trabalho. Neste caso, as palavras-chave são compreensão e empatia. É evidente que as crianças e 
jovens que foram vítimas de violência apresentam elas próprias um comportamento agressivo. Na 
legislação inglesa referente ao apoio a jovens “Children Act 1989”, a proteção destas crianças e 
jovens no âmbito das medidas de apoio a jovens determina o seguinte: 

“Where children in homes have suffered particularly damaging experiences, and have difficulty 
developing the self control or good personal relationships which diminish the need for physical 
restraint it is important that sufficient, able staff are employed to ensure that the children are 
dealt with sensitively and with dignity.” 

Traduzindo, isto significa que, no âmbito das medidas de apoio a jovens, é preciso garantir que as 
crianças que tiveram que passar na infância por experiências de abuso e que prejudicaram a sua 
personalidade, têm forçosamente de receber um acompanhamento pedagógico no qual são tratadas 
com sensibilidade e dignidade. É óbvio que todas as pessoas merecem ser tratadas assim. No 
entanto, é importante relembrar-se, enquanto técnico pedagógico, que é justamente em situações 
de extrema agressão que é importante manter a calma.  

Só se pode intervir fisicamente quando a propensão para o conflito já 
atingiu um nível em que se verifica perigo para o próprio ou para 
terceiros. Pudemos experimentar de perto, como isso se faz em termos 
práticos. Graças a uma técnica especial, que pudemos experimentar 
sob a direção de Mark Dawes, aprendemos uma maneira segura de 
impedir que o próprio ou terceiros se magoem.  

Depressa se tornou claro que o seminário nos enriqueceu 
tematicamente e profissionalmente e também nos permitiu discutir e reconsiderar as nossas 
próprias perspetivas técnicas enquanto colegas, e assim nos conhecermos ainda melhor.  

Quando Mark Dawes abriu o segundo dia de seminário com as palavras dos dedicados 
funcionários da Progresso que mais o impressionaram, muitos de nós ficámos sem palavras. Mark 
continuou, esclarecendo que ficou tão comovido com o nosso trabalho que sentiu a necessidade de 
nos oferecer alguma coisa. Decidira-se a dar-nos a formação do segundo dia gratuitamente. À 
estupefação muda seguiram-se os aplausos – mas que precioso e motivante presente!  

Antonia Gaede  
Monitora de Nova Sembla 

 

“Time to change. Time to take control. Time to be the person you were put 
on the Earth to be.”     Mark Dawes 

Tempo de mudança... 
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No dia 5 de agosto de 2016 houve uma festa na marina, 
no Club Seven. O grupo inteiro de autonomização foi lá. 
Saru conseguiu com que entrássemos como convidados 
VIP. Também deveria ser uma noite especial para 
Jordan, uma vez que ele podia encontrar-se no Club com 
o DJ Loco Dice. 
Mas antes de chegarmos ao Club Seven, tínhamos 
primeiro de encontrar o caminho e isso não foi assim 
tão fácil. Seguimos um sinal que nos devia dar a 
direção. Porém, andámos alguns quilómetros na 
direção errada, à volta do porto inteiro e fomos dar ao 
Club Eight. Depois de andarmos perdidos por mais 
de uma hora, encontrámos finalmente o Club Seven.  

Como éramos convidados VIP, não tivemos que ir para a 
fila e pudemos entrar quase sem obstáculos. Lá dentro, aquilo parecia uma 
vivenda enorme com várias salas. Havia uma grande sala, que ficava lá fora e que tinha 
bananeiras, música e um bar. Também havia algumas salas, onde se fazia a promoção de 
produtos e publicidade. Depois havia ainda uma outra sala grande onde estavam alguns 
DJs. Aí também havia uma sala VIP, onde entrámos, obviamente. De lá, tínhamos uma 
bonita vista geral do salão.  
Às três e meia da manhã, entrou finalmente em ação o DJ Loco Dice. Loco Dice é um DJ 
alemão que vem de Düsseldorf. Mesmo antes de ele ter que ir embora, Jordan foi ter com 
ele e estiveram a falar e, claro, tiraram uma fotografia juntos. Loco Dice ainda nos ofereceu 
uma bebida. Depois de acabarmos a bebida, decidimos ir para casa, pois já eram cinco e 
meia da manhã. Por fim, chegámos por volta das sete horas a Almodôvar. Já em casa, fui 
primeiro tomar o pequeno-almoço e limpar a casa.  
Não pude dormir muito, mas foi uma noite maravilhosa. 

Saar  
(casa de autonomização) 

 

Club Seven 
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O objetivo das férias era sermos nós próprios a organizá-las e ajudarmo-nos mutuamente no 
grupo. Foi um enorme desafio trabalhar em conjunto como uma equipa com o objetivo 
importante de proporcionar as melhores férias possíveis para cada pessoa. Havia as 
seguintes áreas:  

• Responsabilidade financeira 

• Planeamento diário 

• Distribuição de tarefas 

• Formação de equipas 

• Zelar pelo grupo 

• Desenvolvimento pessoal 
As férias foram um grande sucesso. Houve momentos nos quais nos conseguimos apoiar 
uns aos outros, o que nos fez consolidar cada vez mais enquanto equipa. Deixo um 
agradecimento a nós, por termos todos contribuído para a realização destas nossas férias.  
Primeiro dia: começámos às 9h da manhã a carregar o autocarro com os dois monitores 
Hermínio e Saru. Durante a viagem de autocarro, divertimo-nos muito. Após duas ou três 
horas de viagem, chegámos à Praia da Adraga. Acabámos o dia com um bom jantar. 

Segundo dia: fomos a Lisboa, onde nos aguardava uma visita ao Jardim Zoológico. 
Ficámos lá desde cerca das 12h até às 20h e foi muito divertido. 

Terceiro dia: levantámo-nos cedo para chegarmos atempadamente a Sintra. Visitámos o 
Palácio da Pena. Ao lado, havia um castelo dos mouros com um parque ao lado, que podia 
ser visitado.  
Quarto dia: fomos à praia a Cascais. Fomos a uma festa na rua, onde estivemos a dançar. 
Foi uma noite bonita. Nas férias, pudemos ver um outro lado dos monitores. Isso foi muito 
surpreendente, em comparação com o quotidiano normal. 

Quinto dia: foi bom termos podido dormir até tarde. Depois fomos a uma padaria que se 
chama Belém. Lá, pudemos comer iguarias fabulosas: coxinha e pastel de Belém.  

Sexto dia: acordámos sem despertador e fomos para o centro de Lisboa. Fomos comer fora 
e estivemos a passear durante algumas horas.  

Sétimo dia: fomos à praia e estivemos a fazer jogos. À 
noite, desfrutámos de um momento de grupo antes do 
jantar e estivemos a jogar a jogos até tarde. 
Oitavo dia: segunda-feira, dia 27 de julho. Dia de voltar 
para casa: a viagem foi boa, de vez em quando 
desviámo-nos do caminho, mas no geral tivemos uma 
série de bons momentos durante a viagem.  
           Matthijs 

   (autonomização) 

Férias para o grupo 
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Não compreendo porque fico tão triste quando me ignoras. 
Não compreendo porque fico tão triste quando ficas irritado comigo. 

Não compreendo porque fico tão triste quando não me contas o que se passa contigo. 
Não compreendo porque fico tão triste quando não tens vontade de falar comigo. 

Não compreendo porque fico tão triste quando tento flirtar contigo e tu não reages. 
Não compreendo porque fico tão triste quando não posso sair contigo. 

 
A única coisa que sei é: 

compreendo que continuo a gostar muito de ti.  
Não posso falar de amor. 

Compreendo que me sinto segura ao pé de ti. 
Não posso falar de amor. 

Compreendo que me sinto protegida nos teus braços. 
Não posso falar de amor. 

Compreendo que posso confiar em ti.  
Não posso falar de amor. 

Compreendo que, nestas últimas semanas, não me sais da cabeça. 
Não posso falar de amor. 

Compreendo que consegues ser um cavalheiro, quando se trata de afeto e proximidade. 
Não posso falar de amor. 

Compreendo que me fazes bem, quando me deito contigo. 
Não posso falar de amor. 

 
E NO ENTANTO: 

o meu coração sente-se atraído por ti. 
O meu coração sente-se protegido. 

O meu coração sente-se amado. 
 

E O MAIS IMPORTANTE DE TUDO: 
O meu coração começa a abrir-se de novo! 

O meu coração começa a regenerar-se! 
O meu coração começa a compreender que também há rapazes com boas intenções S e A. 

 
Realizado por Vanny (Quinta do Cerro) 

 
 

O meu coração 
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Três desejos 

 

O dom 
de nunca esquecer quem tu eras; 

a coragem 
de ser quem tu és; 

a força 
para te tornares quem quiseres ser. 

 
É o que nós, os funcionários da Progresso, 

desejamos a todos os nossos jovens! 
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