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PREFÁCIO 
Publicámos a primeira newsletter há sete anos. Desde então, os nossos 
jovens mostraram interesse em participar nela. É com muita satisfação que 
publicamos, neste quinto número, mais uma vez, muitos artigos escritos 
pelos nossos jovens acerca das suas vivências e atividades. 

Apartamento de Autonomia é uma novidade na Progresso. O grupo 
apresenta-se no artigo "That’s How We Roll - Apartamento de Autonomia 
em Almodôvar". 

Muitos jovens terminaram as suas medidas nos passados dois verões e 
voltaram para os seus países depois dos exames. É, por isso, com especial 
satisfação que publicamos os primeiros artigos acerca das suas vitórias. 
Também não me esqueço nesta newsletter de todos os que participam no 
processo de acompanhamento pela sua ajuda, paciência e apoio. Agradeço 
a todos os colegas, professores, pais, tutores, colegas do Instituto de Apoio 
a Crianças e Adolescentes e aos nossos parceiros. TELL-US, Trotzdem 
e.V. e  Panta Rhei e.V. 

Dorit Brandauer 
A diretora 
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Quando os jovens conseguem passar por todo o sistema de fases, muitos colocam-se a 
questão: "E agora? De volta para a Alemanha ou para os Países Baixos? Num apartamento 
só meu?" 

Depressa se tornou claro, que é um passo muito grande, sair do nosso projeto e ir para um 
apartamento independente na Alemanha ou nos Países Baixos, e muitos jovens sentem que 
não conseguem lidar com a súbita liberdade. 

Por isso, os jovens que passaram por todas as fases com 
sucesso podem viver num Apartamento de Autonomia em 
Almodôvar. 

A ideia era que os jovens treinassem morar 
autonomamente num apartamento independente com 
acompanhamento de perto. Como afirma o conceito de 
base da Progresso, ensinamos as pessoas através da 
experiência. A experiência mostrou-nos este ano, que este 
passo é demasiado grande para alguns jovens e que eles 
precisam de uma outra transição. Com esse fim em mente, 
reunimos uma equipa de três elementos, que elaborou 
abordagens ao conceito, sendo a viabilidade e eficácia 
destas continuamente controlada.  

Em maio de 2014, saíram três jovens do seu apartamento independente de volta para a 
nossa "casa de transição". Aí são acompanhados e aconselhados por um monitor, que 
também mora na casa. O monitor já não é um monitor que diz o que tem que ser feito, 
como, quando e onde, mas sim alguém que está ali ao lado e que dá conselhos, quando um 
jovem tem que descobrir como pode superar sozinho os desafios e tentações do quotidiano. 
Como distribuir a semanada para a comida e bebida? Como lidar com as muitas 
possibilidades do que fazer nos tempos livres, que fazem parte da vida na "cidade"? Como 
construir o meu lar? Como lidar com ter o telemóvel e a Internet sempre à disposição? 
Como não deixar a escola ou o emprego correr mal? Como me organizar para satisfazer as 
minhas necessidades? O que tenho que fazer, se quiser abrir uma conta no banco? E por aí 
em diante. Confrontação com a realidade: como utilizar as competências que adquiri nos 
últimos meses e anos? O que ainda tenho que aprender para me preparar para uma vida 
independente?  

Olhamos agora para estes doze meses cheios de mudanças e desafios e podemos dizer com 
satisfação que 
“Apartamento de 
Autonomia” formou um 
grupo de jovens 
responsáveis e, na maior 
parte das vezes, 
harmonioso. 

Para isso, contribuíram não 
só momentos importantes 
do quotidiano, mas também 
as nossas interessantes 
férias de verão, que 
fortaleceram o sentimento 
de comunidade. 

 

"That´s How We Roll" – Apartamento de Autonomia em Almodôvar 
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O grupo inteiro passou cinco dias das 
férias de verão a acampar perto de 
Sintra. A situação de partida era: 
temos um determinado orçamento à 
disposição, cada um tem os seus 
interesses, cada um quer fazer coisas 
diferentes, mas todos têm que planear 
em conjunto. 

Por isso, cada jovem organizou um dia 
das férias. Enquanto monitoras, Saru e 
Manu organizaram a viagem de ida e 
de volta, bem como a estadia.  

Para começar, fomos a um concerto de Richie Campbell e entrámos a dançar nas férias: 
"That´s How We Roll". 

Encontrámos um sítio mágico e tranquilo na Praia de Adraga, perto de Sintra, onde 
pudemos montar as tendas. Conhecemos pessoas interessantes de diferentes países, que 
tinham o mesmo objetivo que nós: desfrutar o tempo. 

O primeiro dia foi planeado 
pelo Tim. Primeiro desafio: 
Tomar banho... Onde podemos 
encontrar banhos públicos? A 
quem podemos perguntar em 
caso de necessidade? AOS 
BOMBEIROS.  

Limpinhos e cheirosos, fomos 
à cosmopolita Lisboa, com os 
seus inúmeros locais de 
interesse, armados em simples 
turistas e esperando não nos 
perdermos. 

Depois de um cansativo primeiro dia, seguiu-se o fantástico programa do Sean, que em 
tudo era diferente: descobrir a costa oeste da Europa e desfrutar a praia! Mas ninguém 
tinha contado com isto: "Bolas, está vento, frio e, caramba, a água está gelada..." 

Nos últimos dois dias, a Rebecca e o Ken planearam um programa cultural na singular 
Sintra.  

Portanto, fomos ao mundo mágico da 
Serra de Sintra e vimos de onde vieram 
heróis, princesas, reis e gárgulas e 
visitámos o Palácio da Pena e a Quinta 
da Regaleira. 

Agora, fomos de novo apanhados pela 
rotina e a nossa nova equipa trata dos 
novos desafios do quotidiano e das 
mudanças que vêm com eles. Estamos 
todos ansiosos e contentes para descobrir 
o que o futuro tem reservado para nós. 

Manu (monitora) 
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A nova escola é um apartamento no 2.º andar. Visto que a 
escola se situa num edifício de apartamentos, pensamos sempre 
nos vizinhos que vivem ao nosso lado e por baixo de nós. 
Temos uns vizinhos muito simpáticos e cumprimentamo-los 
sempre que os vemos. O edifício está situado num bairro muito 
bonito e sossegado com árvores, flores, animais de estimação 
amigáveis que passeiam por ali e alguns bancos de jardim onde 
passamos os intervalos. 

O apartamento tem três salas de aula, um espaço adicional/de 
silêncio, uma cozinha, um W.C. e uma casa de banho (onde 
podemos mudar de roupa depois de chegarmos à escola de 
bicicleta). Existem três tipos diferentes de salas: Marienschule, 
Flex-Schule (ensino à distância) e a sala de Neerlandês 
(denominada Casa Henk porque alberga um esqueleto chamado 
Henk). Bärbel e Sabine são responsáveis pelo ensino aos alunos 
alemães e a Marcia é responsável pela sala de Neerlandês. 

A nova escola é sem dúvida bastante 
melhor do que a antiga. A antiga 
escola situava-se duas lojas por 
detrás do café Tulipa. As duas salas 
eram espaçosas, mas havia pouca 

ventilação e ar fresco. Caso se abrisse a porta para apanhar ar 
fresco, ouvia-se os carros todos na rua e as pessoas que estavam 
sentadas na parte de fora do café. Na nova escola, existe 
ventilação suficiente e podemos abrir a janela em segurança, 
caso queiramos apanhar ar fresco. Além disso, 
comparativamente com a antiga escola, entra muito mais sol nas 
salas. Dado que o edifício está situado num bairro sossegado, é 
raro sentirmo-nos incomodados com ruídos. A escola é 
realmente uma melhoria significativa; tem inúmeras vantagens e 
é mais acolhedora e calma.  

Por forma a conseguirmos mudar para a nova escola, tivemos 
que fazer algumas coisas antes. Em primeiro lugar, a nova 
escola teve que ser limpa por completo. Foi-me designada a 
mim a limpeza da escola. Levou algumas horas até terminar, 
mas fiquei feliz com o resultado. Também necessitámos de novo 
mobiliário e foram as meninas que trataram dessa questão. Levaram uma carrinha vazia até 
ao IKEA em Lisboa e regressaram com estantes, secretárias e relógios novos em folha para 
o novo espaço.  

O passo seguinte foi trazer todo o mobiliário, material escolar e todos os novos móveis do 
IKEA para a nova escola. Foi a Quinta que fez isso; levou cerca de dia e meio.  

 

 

 

 

 

A grande mudança da escola para um novo edifício 
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Tivemos que montar estantes e secretárias, e espalhá-las pelas 
salas de aula. A seguir, tivemos que colocar todo o material 
escolar nos armários para que passássemos a ter uma escola a 
sério. Foi um dia muito giro e toda a gente deu o seu melhor para 
organizar a escola da melhor maneira possível.  

Pessoalmente, estou muito feliz com o novo espaço. Aquilo que 
mais me agrada é o facto de termos agora um local melhor onde 
ficar durante os intervalos. Após uma hora de trabalho intenso, 
temos que fazer um intervalo. Na antiga escola não era possível 
ficar na parte exterior das salas de aula, 
visto que não havia sol durante grande 
parte do dia. Eram rodeadas por paredes 
grossas, não tínhamos bancos nem sequer 
qualquer tipo de vista ou natureza à nossa 
volta. Após um intervalo na nova escola, 
sinto-me revigorado e entusiasmado em 
comparação com a antiga escola. Reparei 
que toda gente está a gostar mais da nova 
escola. E também é um espaço agradável, 
porque o organizámos dessa forma. 

Quando olho para trás e penso no processo de mudança, lembro-
me de todo o trabalho árduo que foi empregue e aquilo que 
conseguimos ao fazê-lo. É por essa razão que este artigo se intitula 
“A GRANDE mudança da escola” porque se trata de algo bom e 
importante, e foi possível devido ao intenso trabalho de muitas 
pessoas. É isso que o torna GRANDE. Acho que podemos estar 
todos muito orgulhosos disso. 

Tim (Quinta do Cerro/Apartamento de Autonomia) 
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Olá, sou o Sean e gostava de vos 
falar sobre uma atividade muito 
boa que fizemos! 

Em agosto de 2013, tivemos o Dia 
da Dança em Fronteiras. Neste dia, 
todos os projetos juntaram-se para 
fazer esta atividade. 

Estiveram presentes jovens de 
Quinta, Semblana e Fronteiras, a 
que se juntaram outros três a viver 
em Apartamento de Autonomia. 

Esperámos que os professores Tessa e Wally chegassem e depois começámos a dançar no 
campo de futebol em Fronteiras. 

Como nunca tinha dançado antes, achei que dançar era uma atividade estranha. Preparei-
me para o pior, uma vez que podia ter de dançar danças de salão, por exemplo. Até então, 

não sabíamos nada sobre dança. 

No campo de futebol, explicaram-nos que íamos dançar hip 
hop e fazer ritmos, não danças de salão, felizmente! 

Pessoalmente, foi uma experiência interessante e penso que 
para os outros jovens também, já que não dançamos tantas 
vezes assim. 

Acho que a maior parte dos rapazes gostou muito do ritmo 
que tínhamos de fazer, batendo com as mãos no peito e depois 
nas pernas. Fazíamos ritmo com o nosso corpo! Foi muito 
bom porque eu e outros três rapazes apanhámos logo o ritmo e 
divertimo-nos imenso. 

Acho que a dança era mais para as raparigas que, na minha 
opinião, foram muito melhores do que os rapazes. Esforcei-me bastante, mas foi uma pena 
ter saído sempre do coreografia da dança! 

Mas ainda que não corresse sempre bem, foi muito divertido e depois comemos uma 
refeição preparada por todos os jovens. Infelizmente, havia muitas vespas, o que já não foi 
tão divertido. Felizmente, ninguém foi picado durante o jantar. Depois do jantar, 
convivemos com o grupo todo e conversámos imenso. Foi muito divertido e espero que um 
dia haja mais! 

Sean (Autónomo com Aconselhamento) 
  

Ritmo e Dança 
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Quando a minha chefe de equipa me disse no escritório, que 
eu ia fazer uma caminhada com o João e a Britt, fiquei em 
choque. Não sabia o que havia de dizer, o que queria era 
chorar – não percebi porquê, talvez fosse um castigo ou 
assim, mas depois da caminhada uma coisa ficou clara. Não 
foi nenhum castigo!  

Começou no dia 27/10/2013. Estava muito nervosa e não 
dormi bem na noite anterior. Vi pelo menos umas seis 
vezes, se não me tinha esquecido de nada. Quando eu, o 
João e a Britt chegámos ao ponto de partida em Almograve, 
pensei que agora é que não havia retorno. Foi muito 
cansativo andar seis dias inteiros. Refleti muito sobre mim 
mesma, mas também sobre a minha família e sobre o que 
estariam a fazer ou a pensar nesse momento. Não posso 

alterar o que aconteceu na Alemanha, mas entretanto reconheço que muito do que fiz não 
estava correto. Aprendi a confiar e a experimentar coisas novas.  

Os primeiros dois dias foram maus, mas no terceiro dia comecei a gostar. Fiquei 
surpreendida comigo mesma por já ter quase conseguido completar a caminhada. Para ser 
sincera, ainda duvidei duas ou três vezes que isto me pudesse ajudar, mas agora, olhando 
para trás, penso que foi uma coisa boa. Entro nas coisas com mais autoconfiança e não 
desisto com tanta facilidade. Foi muito importante para mim, depois disso, escrever uma 
carta à minha mãe, sem medo da sua reação. Acho que foi uma experiência muito positiva. 

Kim (Nova Sembla) 
 

A caminhada 
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Era um dia normal para os jovens da Quinta do 
Cerro. Eram férias de Natal. Todos estavam 

muito em baixo por causa do tempo – chuva, 
nuvens e vento.  

Então, os educadores e os estagiários 
disseram-nos que íamos fazer uma 
caça ao tesouro. Tínhamos que 
encontrar uma pista que levaria à pista 
seguinte. Pensávamos que não ia ser 
muito difícil. Fizemos equipas. Tim e 
Sean, Patricia e Nathalie, Maja e eu 
fomos então à famosa caça ao tesouro. 

Maja e eu tivemos dificuldade logo na 
primeira pista, que dizia: "from the rest 

is nothing left“ ("do resto não sobra 
nada"). Pensámos logo no jantar de Natal e 

corremos ao frigorífico. Também encontrámos aí 
uma pista, mas infelizmente não era a pista seguinte. Não 

nos tínhamos apercebido de início, que estavam organizadas segundo uma ordem. As 
outras equipas também se enganavam às vezes sobre onde estava a próxima pista. Os 
envelopes estavam escondidos nos campos em volta da Quinta. Às vezes, os monitores 
também foram muito espertos e deixavam-nos correr do ponto A para o ponto B e outra 
vez de volta para o ponto A. Apesar disso, todas as equipas foram aos poucos encontrando 
as pistas todas. A nossa busca levou-nos à garagem, aos estábulos, às ruínas antigas, ao 
frigorífico, à casa de madeira, ao galinheiro, lá abaixo ao campo dos cavalos e, por fim, ao 
rio ao pé do nosso jardim. Pensávamos que já tinha acabado, mas enganámo-nos. É que os 
envelopes também continham peças de puzzle, que tínhamos que montar em equipa. Como 
o verso tinha um texto que se deveria poder ler, tivemos que utilizar a lógica para tentar 
decifrá-lo, uma vez que a letra dos educadores não é a mais bonita. 

Contudo, conseguimos e descobrimos que tínhamos que fazer uma tarefa de grupo. A 
tarefa consistia em ir buscar um embrulho a uma ilha, cuja forma estava desenhada com 
cordas. Só que não podíamos entrar no círculo e o material de apoio também não podia 
tocar no chão. Encontrámos uma corda de escalada com mais de 100 metros de 
comprimento, um arnês e um mosquetão. Depois de discussões intermináveis, chegámos a 
uma solução. Amarrámos uma ponta da corda a uma árvore. Agarrámos a outra ponta de 
modo a que não tocasse no chão. O Tim desempenhou o papel de salvador, pescou o 
embrulho, subindo a corda como um macaco. Abrimos o embrulho com cuidado e vimos 
um bilhete de cinema.  

A nossa caça ao tesouro terminara. Fizemos uma fogueira e comemos pão assado no 
espeto. Tivemos um pequeno ataque de riso, quando o marshmallow da Patricia caiu no 
fogo e se incendiou em tons de azul. Vieram-nos as lágrimas aos olhos de tanto rir. 
Ficámos assim sentados durante algum tempo e deixámos que o dia terminasse lentamente. 
Gostámos muito deste dia. Divertimo-nos muito. 

Vanessa (Quinta do Cerro/ Apartamento de Autonomia) 

Dia das charadas 
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           No dia 17/05/2014, as equipas da Quinta e do Apartamento de 
Autonomia foram à Color Run em Lisboa (Cascais), uma 
corrida com mais de cinco quilómetros. 

Encontrámo-nos às 10:00 em frente à escola, metemos tudo 
no autocarro e fizemos uma viagem de quase duas horas 
em direção a Almada. 

Quando lá chegámos, recebemos o número, a blusa de 
manga curta, a pulseira desportiva, autocolante e um pacote de tinta, 

que utilizámos imediatamente. 

Depois, fomos para a partida, onde tivemos que esperar algum tempo,  
porque havia muitos participantes e não podíamos partir todos ao 
mesmo tempo, senão seria uma grande confusão. 

Dava para ver que toda a gente se estava a divertir – nós também, 
claro. Até havia crianças pequenas a correr com os pais. 
Obviamente, estas divertiam-se muito nas zonas de cor, 
rebolavam no chão e atiravam tinta umas às outras. A cada dois 
quilómetros, havia pontos de água e tínhamos uma vista 

maravilhosa para o mar. Ríamos das outras pessoas, 
que tinham um aspeto tão engraçado como o nosso, ou 
ainda pior. Gastámos a dose de riso da semana inteira. 

Depois da corrida, tivemos fome e decidimos ir comer. Tivemos 
que esperar algum tempo na fila, porque, naturalmente, os outros 
corredores também tiveram fome depois da corrida. Quando 
finalmente tivemos a comida, fomos degustar os nossos 
cachorros quentes nuns degraus com vista para o mar. 

Rebecca (Nova Sembla/Apartamento de Autonomia) 

 
 

Color Run 
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A 8 de junho de 2014, às 6 horas da manhã, o Ken, a Rebecca e eu percorremos 10 km em 
bicicleta desde as nossas casas em Almodôvar até Santa Clara a Nova. Foi em Santa Clara 
que nos encontrámos com a nossa monitora Saru. Ela também tinha que percorrer 35 km 
nesse dia, mas infelizmente adoeceu. Contudo, foi ter connosco para nos apoiar. 

Na aldeia, havia inúmeros ciclistas por todo o lado, eram pouco mais de cem. Todos eles 
usavam o seu equipamento profissional e agrupavam-se em equipas. Nós éramos a 
“Equipa Progresso”. Todos nós recebemos um cartão com o nosso nome e número das 
nossas bicicletas. A organização do BTT disponibilizou pequeno-almoço para todos os 
participantes. Além disso, todos os ciclistas receberam um saco-prenda que continha pão 
alentejano e mel da região. 

Iniciámos a prova de BTT às 9 horas. Após a primeira subida, descemos de bicicleta todos 
juntos. Quando o Ken, o nosso atleta, reparou que tanto eu como a Rebecca estávamos a 
ficar para trás, percorreu o restante percurso de bicicleta sozinho. No início, foi bastante 
motivante ver o Ken bem adiantado. Tentámos apanhá-lo, mas mais tarde desistimos e 
assumimos que ele estava demasiado longe. Tanto eu como a Rebecca estávamos 
demasiado cansados. Estávamos habituados a andar de bicicleta durante 20 km até à escola 
antes de nos mudarmos para Almodôvar, mas isso era em estrada. Isto era BTT. Nunca 
tínhamos feito isto antes: percorrer montes de bicicleta, atravessar rios e pistas difíceis de 
terra batida com imensa areia, e pedras. Foi então que descobrimos que não estamos em 
condições físicas para percorrer 35 km de bicicleta em modo todo-o-
terreno.Aproximadamente 5 km antes do final, a Rebecca e eu decidimos fazer um 
pequeno intervalo à sombra da única árvore adequada nas redondezas. A dada altura, a 
Rebecca atingiu o seu limite e telefonou à Saru para que nos fosse buscar. O único 
problema é que não sabíamos onde estávamos. Estávamos no meio do nada, durante a 
altura mais quente do dia e com muito pouca água. A Saru disse que o Ken já tinha 
terminado há algum tempo e que iriam à nossa procura. Foi então que disse à Rebecca para 
não desistir. Já tínhamos chegado ali e se conseguíssemos terminar provaríamos a nossa 
resiliência. Decidimos continuar. Após alguns quilómetros, ficámos sem água, mas 
felizmente encontrámos um posto da organização que nos deu água. A água deu-nos a 
força para percorrer os últimos quilómetros. Quando chegámos à meta, ficámos muito 
felizes e sentimos um grande orgulho de nós mesmos. A Saru e o Ken também ficaram 
contentes de nos ver. Após a prova de BTT, recebemos todos um almoço grátis.  

O BTT foi uma grande experiência, vimos inúmeras paisagens e deparámo-nos com 
inúmeros desafios que acabámos por ultrapassar. No geral, foi muito giro estar com toda a 
gente durante e após a prova. Pessoalmente, gostaria de voltar a participar. Alguns dias 
após o BTT, fomos a uma bela pizaria. Quero agradecer à Progresso/Tell-Us, aos meus 
monitores e aos meus colegas de equipa. Ganhei imensa experiência e quem sabe como irá 
decorrer a minha próxima experiência de BTT? 

Tim (Quinta do Cerro/Apartamento de Autonomia) 
  

BTT em Santa Clara a Nova 
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Nos últimos dois anos, surgiu com 
frequência o tema de nos mudarmos para um 
escritório maior, uma vez que há anos que se 
empilhavam os arquivos e a biblioteca 
estava a rebentar pelas costuras. Para além 
disso, aumentámos muito nos últimos anos e 
ultimamente o amplo escritório 
compartilhado parecia-se cada vez mais com 
uma estação de comboios. O nosso escritório 
funciona como o porto seguro onde atracam 
nossos projetos. É onde chega o correio, se 
trata de faturação e processamento de salários, se levam livros e filmes emprestados e onde 
tudo é organizado pelos nossos dois anjos Susana e Ângela. 

Até ao momento sempre tínhamos evitado fazer a mudança, dado que o esforço necessário 
parecia ser maior do que o problema. Há que ter em conta que no Portugal burocrático é 
preciso declarar tudo com o endereço atualizado, até mesmo os papéis do carro, ou seja 
tudo o que estiver ligado a despesas.  

           Por fim, foi o novo presidente da Câmara Municipal de 
Almodôvar, sem o saber, que nos deu o empurrão para a 
mudança. Quando voltámos das férias da Páscoa em 
2014, Susana, a chefe administrativa, disse-nos que 
tínhamos que nos sentar antes de nos dar as novidades. 
Foi então que ficámos a saber que o município mudou 
o nome da nossa rua de um dia para o outro. O bonito 
nome "Rua da Praça" foi alterado para "Rua João de 
Brito Camacho" (um homem bem conhecido em 

Almodôvar, cujo nome um estrangeiro dificilmente 
conseguirá memorizar). O espanto ficou estampado nas 

nossas caras... 

Utilizamos este inesperado "golpe do destino" para procurar um novo edifício para o 
escritório, pois já que tínhamos que ter o trabalho de participar a mudança de residência de 
qualquer modo, ao menos que o fizéssemos com a do novo escritório.  

Depois de várias visitas a edifícios, encontrámos em outubro de 2014 um local apropriado 
e bonito, que cumpria com quase todos os nossos requisitos. Fica perto do centro, tem 
várias divisões com sala de reuniões, uma sala para a terapeuta, espaço suficiente para 
todos os arquivos e para a biblioteca, bem 
como salas individuais para nós, de 
maneira que todos nos podemos agora 
concentrar e trabalhar em paz. Só é pena 
que não haja nenhum café mesmo em 
frente à porta. Agora já não podemos ir 
buscar rapidinho um café, gelado ou bolos 
da melhor pastelaria de Almodôvar.  

Mas, claro, estamos muito felizes com o 
nosso novo escritório. 

 
A equipa do escritório 

Tanja, Susana, Ângela e Dorit 

A mudança do nosso escritório 

 
 
 
 



Acompanhamento Pedagógico Intensivo em Portugal 2013/2014      12 
 

 
 

O meu nome é Vanessa, tenho 18 anos e decidi fazer aqui o ensino secundário. O 
Jugendamt (Tribunal de Família e Menores) aprovou o meu requerimento de 
prolongamento de seis meses. Assim, fiz alguns testes aqui na Quinta, em que tinha que 
mostrar os meus conhecimentos.  Tive que os fazer sem estudar antes. Tive que fazer três 
testes nas três disciplinas principais, respetivamente. Depois de ter trabalhado neles, 
entreguei-os à Tanja e à Dorit. Os testes são depois avaliados e é estabelecido o contacto 
telefónico com a escola secundária Marienschule. A professora de lá disse que eu era uma 
candidata a uma escola secundária Realschule, mas fazer o respetivo exame em seis meses 
seria demasiado stress para mim. Chegámos então ao acordo de eu fazer em seis meses o 
exame de qualificação da escola secundária Hauptschule.  

Nas férias de inverno fiquei o dia inteiro no quarto a fazer os trabalhos de casa para me 
voltar a habituar à escola. Um mês depois, comecei a ir para a escola do projeto. Esta 
escola é apenas para os jovens da Progresso. 

Tive, desde o início, o apoio na escola da professora Sabine, que me apoia em todas as 
disciplinas. Durante o mês de fevereiro, conheci uma professora da escola Marienschule. 
Chamava-se Renate e depressa ficámos em contacto. Achámo-nos uma à outra simpáticas. 
Falámos acerca das minhas futuras disciplinas: Matemática, Alemão, Inglês, Biologia, 
História, TET (Trabalho, Economia, Tecnologia) e Geografia. Quando ela falou em 
Geografia, parou-se-me a respiração. É que eu sei que sou um zero à esquerda em 
Geografia. Contudo, podia cancelar uma disciplina - obviamente que escolhi Geografia.  

Em março, regressou uma outra professora. Chama-se Bärbel. Trabalhei, portanto, os 
materiais com as minhas duas professoras.    

Tive algumas dificuldades no começo na Marienschule. No decorrer dos meses seguintes, 
também conheci o professor do exame, o Sr. Offermanns. Todas as semanas escrevia um 
relatório ao Sr. Offermanns, que me apoiou com a sua compreensão. Também as minhas 
professoras me ofereciam a sua compreensão e honestidade. 

  

A força da escola 
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Podia falar com as duas, quando já não podia com uma gata pelo rabo. 
Ultrapassei todas as crises, porque os meus educadores e professoras me 
apoiaram e ajudaram a crescer. 

Nos primeiros meses, tinha na minha lista de pensamentos e 
sentimentos: desespero, falta de esperança, raiva de mim mesma, 
expectativas demasiado elevadas, comentários negativos, sentimento 
de fracasso, nenhuma consciência de mim própria, nenhuma 
autoestima e tensão contínua.  

Assim, aproximava-se cada vez mais a altura e de 20/02/2014 a 
30/05/2014 fiz um estágio profissional num salão de cabeleireiro, em 
que a minha chefe também falava inglês. Não foi um período fácil, 

mas entendi-me quase sempre bem com a minha chefe.  

Em julho chegou o momento. O momento da verdade começou a 14/07/2014 e terminou a 
17/07/2014. Os exames realizaram-se em Portugal. 

O pior que me aconteceu foi ter uma branca a História. Estive a dois pontos de ter um 2 
(numa escala de 0 a 1, em que 1 é a melhor nota) a Matemática. Também no exame de 
Alemão fiquei a um ponto de ter um 1. O professor ajudou-me, onde pôde. Contudo, nos 
exames orais foi muito exigente.  

Estava muito nervosa antes dos exames, mas tive todo o tempo do mundo para me 
acalmar. Todos os professores me encorajaram.  

Depois de cada exame, os professores corrigiam o que escrevi e davam-me os resultados, 
após uma dupla verificação. Apesar de ter sido terrível esperar, fiquei feliz por receber os 
resultados imediatamente. 

Foi um dia realmente maravilhoso. Estava muito orgulhosa de mim mesma por ter dado 
este passo. Valeu bem a pena toda a raiva, todo o desespero, todo o stress e todo o 
trabalho. No dia 17/07/2014, recebi o meu diploma da escola secundária Hauptschule, do 
Tipo 10 A (10.º ano), com uma média de 2,125 (numa escala de 0 a 1, em que 1 é a melhor 
nota). É uma média muito boa, que nunca teria conseguido atingir, se não fosse toda a 
ajuda que recebi.  

Vanessa (Quinta do Cerro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos também os parabéns aos outros diplomados 

dos anos 2013/2014: 

Shamal, Nick, Carlo, Nathalie, Chantal, 

Matthieu, Laurens, Stefan, Robin,  

Bieneke, Tim, Mirjam, Rebecca e Luís. 
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Há um critério que é muito importante para se poder trabalhar na 
Progresso, nomeadamente a personalidade particular de cada 
elemento da equipa. Por isso mesmo, acontece que 
nem todos os que são selecionados pela 
Progresso têm uma formação pedagógica.  

O centro de formação CLCC – Centro 
de Línguas, Culturas e Comunicação 
em Portimão há já alguns anos que 
oferece um curso que se chama 
"Trabalhar e Viver com Jovens" e que é 
exatamente direcionado para este grupo-alvo. 
Assim, a Progresso dá aos seus elementos a possibilidade de 
participar em cursos de formação avançada e de solidificar a 
componente prática através de conhecimento científico, que, em parte, 
há anos que a vivem e praticam. 

Para além disso, a formação avançada serve para desenvolver as 
competências e conhecimentos individuais, bem como para aprender 
métodos e técnicas que são úteis na vida profissional do dia-a-dia. O 
curso dura em média aproximadamente um ano e é composto por três 
níveis. Cada nível tem 40 horas de aulas em que se trata dos fundamentos 
de diferentes conteúdos pedagógicos relativamente a variados temas.  

Os objetivos específicos do curso, entre outros, são: estabelecer uma 
ligação entre a teoria e a prática, identificar e categorizar determinados 
procedimentos no quotidiano do acompanhamento, assumir conscientemente 
uma postura enquanto personalidade de monitor, melhorar a reflexão 
individual relativamente aos próprios padrões de pensamento e 
comportamento e alargamento das possibilidades sobre o que fazer no 
quotidiano do acompanhamento. 

Depois de terminarem o curso básico, os participantes recebem um certificado de 
habilitações como "Monitor de Integração Social de Adolescentes" e após a 
conclusão dos vários níveis, a habilitação como "Terapeuta Ocupacional para 
Adolescentes com Dificuldades de Integração". 

Saru (monitora) 

 

 

 
  

Trabalhar e viver com jovens 
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De 18 a 22/08/2014 fizemos uma semana terapêutica com a terapeuta Jutta. No primeiro 
dia, aprendemos que sentimentos temos e porque/quando surgiram. Também discutimos 
sobre as razões que nos levam a sentir o que sentimos. Aprendemos que não há 
sentimentos negativos, nós próprios é que os classificamos como negativos. Em princípio, 
todos os sentimentos são positivos. Recebemos uma ficha de trabalho e tínhamos como 
tarefa descrever os nossos sentimentos. Para isso, tínhamos que selecionar um sentimento 
que tenhamos tido por último, descrever a expressão facial correspondente, a nossa 
postura, pensamentos e sensações.  
Esta tarefa apanhou alguns de nós de surpresa, outros, pelo contrário, sentiram-se aliviados 
depois do exercício.  
 
Também fizemos um teste de inteligência emocional. Neste teste, descobrimos como 
reagimos a determinadas coisas, que emoções temos em determinado momento e como 
conseguimos controlar os nossos sentimentos e pensamentos. Uns saíram-se bem, outros 
nem tanto. Porém, isso varia de pessoa para pessoa. Em princípio, neste teste não há 
resultados negativos nem respostas erradas, porque respondemos com o auxílio dos nossos 
sentimentos. De modo a melhorar o nosso autoconhecimento, fizemos magia com 
diferentes tipos de música e também com quadros criativos. Foram todos muito diferentes, 
porque todos nós temos carateres, sentimentos e pensamentos diferentes.  
São únicos porque não é possível haver cópias nossas.  

Vanessa, Luisa, Joy e Patricia (Quinta do Cerro) 
 
Alguém me chamou de corajosa por 
participar na semana de projetos acerca de 
inteligência emocional, visto ser em 
alemão, já que o meu idioma nativo é o 
neerlandês. Pessoalmente, acho que nada 
tem a ver com coragem. Confiei que o 
terapeuta e as outras raparigas me 
ajudariam sempre que fosse necessário, e 
foi isso que aconteceu.  
A confiança e as emoções foram os 
assuntos principais durante estes cinco 
dias. 
No primeiro dia, observei como era toda a 
gente. O quanto desejo contar a este grupo 
de raparigas do qual nem conheço metade? Durante os exercícios, tive a oportunidade de 
as conhecer melhor e consegui abrir-me um pouco mais todos os dias. 
Por vezes, os exercícios eram um pouco disparatados ou infantis, mas todos eles tinham o 
seu objetivo - facto que descobri ao executar os exercícios. Realizámos exercícios através 
do movimento, da escrita, em conjunto com outros e através do desenho e da pintura. 
Também realizámos um exercício de relaxação todos os dias. Eu gostei dos exercícios 
durante os quais tive que desenhar e pintar o melhor, e senti que se tratava de algo muito 
natural. Desta forma, consegui compreender melhor os meus sentimentos e emoções. Por 
vezes, consegui ver literalmente o que sentia, algo incapaz de fazer quando apenas fazia 
correr os meus pensamentos pela cabeça. Durante os exercícios tive, por vezes, que me rir 
e chorar, mas não faz mal. Ninguém me julgou a mim ou aos meus sentimentos. Os meus 
sentimentos estão bem da maneira como se encontram e essa é a mais importante 
experiência vivida durante estes dias. 

Bieneke (Nova Sembla) 

Confiança é a chave 
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Sou o Luís. Nasci no Brasil e fui adotado, o que será importante mais tarde. E cheguei a 
Portugal, ao projeto Progresso, no dia 14/01/2012. 

Muitos perguntam-me: Luís, afinal como é que é isso aí? Como é que se pode imaginar 
isto aqui? Ou então têm inveja de mim, porque vivo em Portugal. Claro, uma pessoa pensa 
imediatamente no mar e no sol, isso tenho que admitir. Contudo, para ser sincero, fiz um 
longo caminho até poder realizar o sonho de viver junto ao mar. Vou começar no início. 

Fui a Hasenwinkel 13/01/2012 com os meus pais para me encontrar com o meu Jugendamt 
(Juízo de Família e Menores) e a Dorit, a coordenadora de Portugal. Estava nervoso. Em 
todo o caso, já sabia o que me esperava. Já sabia que ia sozinho para Portugal, para um 
país estrangeiro, ter com estranhos, que me iriam dizer como me devia comportar. Até me 
sentar no avião, não conseguia acreditar, que me tinha realmente deixado chegar a este 
ponto, que a minha vida tinha saído dos carris, que já não tinha outra alternativa a não ser 
ir para Portugal. 

Estavam previstos três meses. Pensei para comigo: "Sim, vou mostrar-lhes que na verdade 
sou um bom rapaz e talvez me deixem ir embora". 

Era uma doce ilusão, haha, ainda me lembro de como eu e a Dorit precisámos de pelo 
menos meio dia para lá chegar, porque o carro dela se avariou a meio do caminho. Cheguei 
já quase de noite, os monitores estavam a ter uma reunião e os jovens estavam ansiosos à 
minha espera. 

Foi então que o meu mundo interno se desmoronou pela primeira vez. Juntamente com um 
outro alemão, era o único que falava alemão. Todos os outros falavam neerlandês ou 
inglês. 

Era muito difícil para mim entendê-los. Com efeito, traduziam sempre tudo para mim e 
tentava sempre que possível falar com os monitores alemães. 

Como já disse, era uma doce ilusão, mostrar aos monitores que na verdade era só um bom 
rapaz e que me iriam deixar voltar para a Alemanha. Durante uma semana e uns dias 
correu bem, depois fui parar à tenda e fiquei no meu limite. 

Não podia acreditar. De um dia para o outro, já não estava em casa e tinha que pedir 
permissão para tudo! Posso ir à casa de banho? Posso fumar um cigarro? E muito mais. 
Sem porquês. Nenhuma decisão pessoal. Não me levantar quando queria, não ver televisão 
e o que me deixou totalmente maluco: no início, não podia ouvir música. Na verdade, não 
tinha mais nada a não ser a roupa, as minhas coisas de higiene pessoal e a mim próprio. 

Era o Inferno na Terra! Pensava: porquê, porquê, porquê e porquê?! O que tinha feito para 
merecer isto? Que mal tinha feito ao mundo? Nunca tinha deixado ninguém me dizer nada 
e agora, de repente, estranhos determinavam a minha vida.  

A fase um foi importante para aprender a ter respeito e a aceitar, mas, sobretudo, a 
valorizar as pequenas coisas. 

Depois, veio a fase dois. Tinha conseguido, finalmente liberdade – foi o meu primeiro 
pensamento. Isto porque nos é concedida mais liberdade na fase dois. Música, computador 
portátil, escola e a confiança dos monitores. É importante, que uma pessoa também possa 
fazer algo sozinho, ou com outros que se encontrem na fase dois. 

Mas a minha presunção depressa me trouxe de novo para o chão da realidade. Encontrei a 
minha família no Brasil, depois de tantos anos... Isso mexeu tanto comigo, que me foi 
providenciada uma estadia na Alemanha.  

  

Porquê, porquê, porquê e porquê? 

 
 
 
 



Acompanhamento Pedagógico Intensivo em Portugal 2013/2014      17 
 

Depois, quando voltei da Alemanha para Portugal, mudei-me sozinho para Almodôvar, no 
Alentejo. Fixe, uma casa! Finalmente, recebo dinheiro e posso tratar de mim com 
autonomia! Parecia tudo mais simples do que era. Ainda hoje tenho dificuldade, para ser 
sincero, em gerir as minhas finanças. Por isso, tenho muito respeito por todos os pais, que 
sempre nos puseram a nós, seus filhos, a comida na mesa, que sempre mantiveram a casa 
limpa e asseguraram tudo o diz respeito às tarefas domésticas. É isso que se aprende no 
Apartamento de Autonomia: autonomia e a ser adulto. 

Na minha situação, dava-se ainda o caso, que me tinha preparado para o Brasil!  
Após seis meses, voltei a ver pela primeira vez a minha família biológica. Foi um ponto de 
viragem na minha vida, em que me apercebi, de que me posso dar por feliz por estar vivo, 
ser saudável e poder morar na Europa.  

Depois, tive que escolher: Alemanha ou Portugal. Fiquei e mudei-me para Lagos. Foi o 
segundo grande passo. 

Moro há cerca de um ano ao pé do mar – depois de muito e prolongado esforço.  
Correram muitas lágrimas e houve muitos altos e baixos. Agora, encontro-me num ponto 
em que posso dizer: obrigado, agora posso continuar a minha vida sem perigo, sem atos 
criminosos. Obrigado aos elementos da Progresso!  

Faço surf e continuo a ser acompanhado. Faço a Homeschool, capoeira, judo e, sobretudo, 
faço dança. 

Há pouco tempo, dancei com Les Twins e estive a falar pessoalmente com eles. E conheci 
a Beyoncé!  

Tenho a agradecer à Progresso por tudo isso. Sem a ajuda deles, acho que nunca teria 
chegado tão longe, nunca conseguiria ter a disciplina para lutar pelo que me dá gozo e por 
aquilo em que sou bom. 

Luís (Apartamento de Autonomia) 
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Antes de começar a falar acerca das minhas 
experiências, vou contar um pouco da minha 
história antes de vir para Portugal. Com 10 
anos de idade, comecei a entrar e a sair de 
instituições devido a uma situação impossível 
em casa. Na altura, não era capaz de 
estabelecer o contacto com outras pessoas e 
crianças, tinha imensas dificuldades a 
reconhecer e a expressar as minhas emoções, 
sofria de problemas comportamentais, entre 
outros, comportamento auto-determinante e 
agressão. Foi-me diagnosticado Síndrome de 

Asperger, um tipo de autismo. Pessoalmente, o mais difícil para mim era lidar com a 
minha agressão e com o facto de não saber quem era e o que queria. Após uma lista de seis 
admissões em cinco diferentes instituições no meu nome com 16 anos de idade, 
terminaram todas as hipóteses de um local adequado. 
O meu assistente social também já não sabia onde colocar-me fora de uma instituição 
fechada. Após outra procura e uma permanência temporária, foi sugerida a ideia da Tell-
Us. No final da procura, existiam duas hipóteses: um grupo fechado ou a Tell-Us. Com 
base na experiência da minha admissão numa instituição fechada, sabíamos que não era 
uma boa opção. Pelo que, teria que ser a Tell-Us em Portugal.  
 
Antes de ir para lá, não sabia o que esperar. A única coisa que recebi antecipadamente foi 
uma lista de todos os tipos de coisas que tinha que levar comigo. Além disso, nunca tinha 
andado de avião em toda a vida e aquela seria a primeira vez. De repente, recebi o recado 
que iria partir dentro de 5 dias. Nunca me senti tão nervosa em toda a vida. 
 
Foi o meu assistente social e conselheiro que me trouxe para Portugal. Quando cheguei ao 
projeto “Nova Sembla” não fazia ideia alguma sobre onde estava e qual era o objetivo. Ali 
era tudo diferente. O ambiente, a forma de fazer as tarefas domésticas mais básicas, mas 
especialmente o horário diário e a forma como os conselheiros me tratavam era algo a que 
não estava nada habituada. Lentamente, tornou-se claro para mim qual era a intenção de 
tudo aquilo. Nos primeiros 5 meses, contrariei tudo. Pensei que tudo aquilo era inútil e 
que, eventualmente, seria expulsa tal como nos restantes locais onde tinha estado antes.  
 
Um dos momentos mais bonitos do projeto foi quando me zanguei com uma das 
conselheiras depois de esta ter mencionado uma tarefa que eu me tinha esquecido de 
executar. Estava tão zangada que comecei a gritar e como resultado da minha frustração 
atirei todas as garrafas de água que tinha na mão na direção da conselheira. Necessitava 
dos meus cinco minutos para me acalmar, mas não tive nada disso. A conselheira veio ter 
comigo e perguntou-me muito calmamente o que se passava. Eu continuei aos gritos. Ela 
disse-me que não estava zangada comigo, mas eu continuei a gritar. No meio de tudo 
aquilo, apercebi-me então daquilo que ela me tinha dito, parei de gritar e comecei a chorar. 
Ela perguntou-me se eu precisava de um abraço e foi isso mesmo que recebi. Estava tão 
frustrada comigo mesma que acabei por reagir de forma errada, mas foi então que percebi 
aquilo que os conselheiros podiam significar para mim e que me ouviam mesmo quando 
não me apercebia disso.  
 
 
 

Em busca de mim mesma 
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Lentamente, comecei a perceber que aquilo que eu tinha feito até então não funcionava e 
que as coisas apenas funcionariam de outra forma. Pouco a pouco, as coisas foram 
mudando. O meu primeiro grande êxito foi atingir a fase 2 e ser autorizada a voltar a 
frequentar a escola. Foi então que comecei quase imediatamente a estudar para os meus 
exames de VMBO-TL. No ano passado, completei cinco (metade) das disciplinas 
necessárias e passei a todas. Este ano, vou realizar os restantes exames. Até chegar à fase 
2, era-me apenas permitido escrever cartas aos meus pais e vice-versa. O contacto por 
escrito era melhor com a minha mãe do que com o meu pai. Devido a esse contacto por 
escrito com os meus pais, comecei a gostar mais e mais. Especialmente porque estava 
muito zangada com eles, sem razão de ser, e não queria falar com eles quando saí dos 
Países Baixos. A partir da fase 2, foi-me permitido telefonar à minha mãe todas as 
semanas. Enquanto avançava mais no meu plano faseado, mais liberdade recebia. E, 
eventualmente, passei à fase 3. Voltei a ter autorização para me deslocar sozinha até 
determinados locais, enviar e-mails e receber mais responsabilidades.  
 
Infelizmente, não consegui terminar a fase 3 devido a certas circunstâncias, não tendo 
assim terminado, mas não fui atirada aos lobos. Presentemente, estou a participar num 
processo de seguimento da Tell-Us nos Países Baixos. No início, pensei que era muito 
difícil criar o meu porto seguro aqui, porque considero as raparigas e os conselheiros da 
"Nova Sembla" a minha casa, a minha família, o meu projeto. Mas agora consigo aceitar, 
pouco a pouco, que tenho de começar a construir a minha casa aqui, nos Países Baixos. 
Continua a ser difícil, pois leva imenso tempo a aprender a confiar totalmente nas pessoas. 
  
Quando olho para trás e penso como era há dois anos, vejo inúmeras diferenças. Entre 
outras coisas, confio agora no facto de que vai ficar tudo bem e que serei capaz de cuidar 
de mim mesmo quando terminar este processo. Sei agora que todos os sentimentos e 
emoções podem permanecer 
iguais porque, eventualmente, só 
nos chateamos a nós mesmos 
quando ocultamos ou reprimimos 
os nossos sentimentos e emoções. 
Já não luto com a minha agressão 
e sei como lidar com os meus 
sentimentos e emoções. Também 
perdi trinta e cinco quilos ao 
seguir o programa. Resumindo, 
para mim, o projeto foi um 
terramoto que eu necessitava, mas 
que ninguém conseguia oferecer-
me nos Países Baixos. O projeto 
não consistiu apenas de 
momentos bons e felizes. Houve 
muitas vezes que preferia desistir, 
mas no fim esses foram os 
momentos em que mais aprendi. 
E tal como disse, ainda não 
terminei e vou necessitar do resto 
da vida para me conhecer a mim 
mesma, visto que a vida está em 
constante mudança, eu 
continuarei a mudar também. 
 

Bieneke (Nova Sembla) 
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