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PREÂMBULO 
 

 

Caros colegas, membros, cooperantes, colaboradores dos 

Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, pais, crianças e 

jovens, 
 

É com muita alegria que vos apresento a já quarta edição da 

newsletter da Progresso. 

Com a presente newsletter gostaríamos de partilhar convosco 

o nosso quotidiano, bem como o nosso trabalho e as vivências 

dos últimos dois anos. Daí que, desta vez, as contribuições 

sejam quase exclusivamente dos nossos jovens, estagiários, 

pais e colaboradores. Gostaria de salientar em especial a 

contribuição da Laura, que apresenta pormenorizadamente o 

nosso programa e a sua vida connosco, do seu ponto de vista, 

no artigo introdutório “Mas NÃO, saiu tudo ao contrário.” 

Os nossos colaboradores e equipas apresentam-se também 

pela primeira vez nesta newsletter. Mesmo que alguns dos 

colaboradores ou estagiários já nos tenham deixado, era 

todavia importante para mim nomeá-los aqui, a fim de lhes 

agradecer uma vez mais pelo trabalho prestado e mostrar-lhes 

o meu apreço. 

A procura pelo nosso trabalho intensificou-se fortemente nos 

últimos dois anos. Assim, foi-nos possível continuar a crescer 

e até mesmo abrir um terceiro local de acompanhamento - 

“Nova Sembla”, o que constituiu para todos nós um desafio 

pessoal. Sem o apoio e a confiança depositada no nosso 

trabalho pelos nossos parceiros de cooperação, não 

poderíamos ter dado este passo. Por este motivo, gostaria de 

agradecer aqui uma vez mais em especial à Tell-Us da 

Holanda e à Trotzdem e.V. da Alemanha. Queria também 

cumprimentar nesta newsletter o nosso novo parceiro de 

cooperação, Panta Rhei de Arnsdorf, perto de Dresden, e 

desejar a continuação de uma boa colaboração. 

Cordiais saudações,  

Dorit Brandauer 

Presidente 

4.ª Edição  
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Comecei em fevereiro de 2010. Pensava que ia ser divertido. Pensava que ia ser fácil e que 

não ia haver problemas. Pensava que ia correr tudo bem, desde que mostrasse o 

comportamento que os monitores esperavam de mim. Claro, não resultou. Esta é a Quinta 

do Cerro do Projeto Progresso. Chamo-me Laura e vou falar-vos do projeto. 

Está localizada numa grande área. É calma e tranquila e não há nada que nos possa distrair. 

Está localizada numa montanha no meio do nada. A área tem 87 hectares, por isso é 

bastante grande. O projeto funciona do seguinte modo:  

Há quatro fases. 

 

Fase 1:  

A fase 1 tem a ver com 

aceitar a autoridade. 

Aceitar tudo o que o 

monitor diz. Respeitar tudo 

sem discussão. Parece fácil, 

mas há muitas pessoas que 

têm problemas com isso. 

Eu, por exemplo. Agora já 

aceito tudo, passado um 

ano. Mas detestava mesmo 

não poder perguntar a 

razão. Laura, tens que 

limpar os estábulos dos 

cavalos. Porquê? Já fiz isso ontem! Sem discussão, Laura. Mas isto não é uma discussão. 

Estava a ferver por dentro. Foi difícil como o raio. Queria sempre saber o porquê, até das 

coisas mais pequenas. Na verdade, é muito fácil. Agora, já consigo controlar-me e não 

perguntar o porquê. Porque aprendi. No entanto, costumava perguntar sempre o porquê das 

coisas. Na fase 1, temos que escrever duas cartas todas as semanas para mantermos o 

contacto com os nossos pais. Também temos que manter um "registo criminal", que é um 

livro no qual apontamos os "crimes" que cometemos. Não é fácil fazer isto, porque temos 

que ter a certeza de que apontamos tudo, sim, realmente tudo. E isto não é a história toda. 

Também temos que escrever porque fizemos aquilo, o que sentimos na altura e como nos 

sentimos no momento em que escrevemos sobre isso. A fase 1 tem sete semanas no total. 

 

Fase 2: 

A fase 2 não é fácil de explicar. Acho que a fase 2 tem a ver com ser responsável pelo 

nosso próprio comportamento, na medida em que os monitores já não têm que nos dizer 

como temos que nos comportar e que nos sentimos responsáveis pelo nosso trabalho. E 

também tem a ver com confiança. Já estive na fase 2. Só que abusei da confiança, por isso, 

não posso falar muito da fase 2. Na fase 2, também vamos à escola, dado que a maior parte 

de nós já não vamos à escola há algum tempo. A escola é em Almodôvar, que fica a 20 km 

daqui. Não se pode compará-la com uma escola normal da Alemanha ou da Holanda, é 

completamente diferente. Só há quatro secretárias com computadores e normalmente os 

alunos fazem um curso à distância através da Internet, mas alguns (como eu) estão a fazer 

a escola secundária normal. Com manuais escolares. E temos a Bärbel como professora. 

Ela está sempre lá para responder a dúvidas. É tão diferente da Holanda. Na Holanda, 

temos aulas em turmas. Mas aqui as pessoas estão a fazer a escola secundária, a tirar o 

curso de segurança ou assistente social. Por isso, não temos aulas normais. Estamos a 

trabalhar sozinhos na Internet ou com manuais. Na fase 2, temos direito a um telefonema 

 

 

 

 

“Mas NÃO, saiu tudo ao contrário.” 
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de cinco minutos para casa e, no princípio, na maioria das vezes, está um monitor 

connosco para garantir que não manipulamos a conversa ou dizemos coisas que não são 

verdade. E temos que escrever uma carta por semana. Por volta da semana 8 da fase 2, 

temos que fazer um plano do futuro, que é um plano do que queremos fazer quando 

voltarmos para casa.  

 

Por exemplo: 

 

Que desportos queremos fazer. 

Para que escolas vamos e onde. 

O que vamos fazer no tempo livre. 

Queremos poupar dinheiro para alguma coisa? 

Devemos escrever tudo aquilo de que nos lembrarmos.  

A fase 2 tem dezasseis semanas. 

 

Depois, a fase 3:  

Uau, a fase 3! Isso deve ser uma sensação muito boa. Já estamos quase despachados nessa 

altura. A fase 3 tem a ver com confiança, no sentido em que os monitores sentem que nos 

podem deixar ir. Vamos trabalhar no nosso futuro. Na fase 3, temos muita liberdade. Pelo 

menos, é assim que eu a vejo. Não posso falar a partir da minha experiência pessoal, 

porque ainda não cheguei à fase 3. Às vezes, começamos a trabalhar num lado qualquer. 

Continuamos com a escola e 

continuamos a telefonar e a escrever 

uma vez por semana. Nesse sentido, 

não muda nada. Na fase 3, temos que 

ser responsáveis não só por nós 

próprios, mas também pelos outros. A 

fase 3 também tem dezasseis 

semanas. Na fase 3, podemos ir a casa 

por alguns dias, para ver como nos 

portamos, se conseguimos dar conta 

do recado. Se acham que vamos de 

férias, enganam-se, porque não é 

fácil, acho eu. 

 

 

Fase 4: 

Finalmente, estamos despachados! Na verdade, a fase 4 não existe, é mais arrumar as 

nossas coisas, despedirmo-nos de toda a gente e ir para casa. Bem podemos continuar a 

sonhar, se acharmos que já estamos despachados por essa altura. Não, ainda vamos 

continuar a receber ajuda. Segundo ouvi, há um período durante o qual ainda vamos 

receber apoio na Holanda e na Alemanha e depois, quando finalmente acharem que 

conseguimos dar conta das nossas vidas, aí é que estamos despachados. O tempo que isso 

demora, depende de nós, ou seja, se pegarmos na nossa vida depressa e com facilidade, 

não vamos precisar de apoio por muito tempo. Mas se estivermos a abusar da nossa 

liberdade ou a usá-la mal, então eles dizem logo: "bem-vindos de volta". Isto foi a 

descrição das quatro fases. 
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Agora, vou falar do modo de vida:  

O nosso horário semanal é o seguinte: 

De segunda-feira a quinta-feira: 

7:30 - pequeno-almoço 

8:00 - arrumar o quarto e lavar os dentes 

8:30 - trabalho 

10:30 - 11:00 - intervalo 

11:00 - 13:00 - trabalho 

13:00 - 15:00 - almoço e sesta 

15:00 - 17:00 - trabalho 

Mais ou menos 19:00 - jantar 

E depois para miúdos com menos de quinze anos, a hora de deitar é às 21:00 e para jovens 

com mais de quinze anos é às 21:30. 

À sexta-feira, temos o horário normal até à sesta. Depois temos BSO. Mais tarde, já vou 

explicar o que isso é. Depois, às 22:30 é a hora de dormir para os jovens até aos quinze 

anos e para os com mais de quinze anos é às 23:00. 

Ao sábado, tomamos o pequeno-almoço às 9:00. Às 10:00 fazemos uma grande limpeza 

geral e depois disso temos o dia livre. E depois, a hora de dormir é igual à de sexta-feira.  

O domingo depende completamente do plano que houver. Às vezes vamos ao cinema, 

outras vezes ao centro comercial ou à praia. Ou ficamos na Quinta. Todos os fins de 

semana é uma coisa diferente. 

Afinal, o que é a BSO? 

Chamamos-lhe BSO, que é uma palavra holandesa (Bewoners Staf Overleg), mas, na 

realidade, é uma conversa de grupo. Às sextas-feiras, na BSO, refletimos sobre a semana. 

É o único momento da semana em que podemos perguntar tudo e dizer tudo (também 

podemos dizer tudo durante a semana, mas ali partilhamos tudo). Podemos dizer como foi 

a semana, contar exatamente o que fizemos (pessoalmente, não gosto disso, porque já 

todos sabemos isso, porque vivemos todos juntos); podemos contar como nos sentimos, o 

que fazemos, o que queremos. Podemos dizer tudo. Abrirmo-nos. Fazemos isso com o 

grupo todo. Os jovens sentam-se todos juntos. Na verdade, 

não gostava muito disso no princípio, porque eles iriam 

saber exatamente o que eu sentia, mas agora gosto, porque 

assim ficam a saber o que sinto e às vezes ajudam-me a 

lidar com isso. Na BSO, podemos perguntar se já estamos 

uma semana mais adiante, e então ficamos a saber o 

quanto já progredimos. 

As semanas de projeto: 

Sim, também temos semanas de projeto, bimestralmente, 

mais ou menos cinco vezes por ano, acho eu. Gosto 

mesmo muito dessas semanas, porque é a altura em que 

voltamos a ver os nossos pais. Eles vêm cá para fazer 

coisas connosco, trabalharmos juntos, fazer coisas giras, 

ou simplesmente conversar. É esse o momento em que 

podemos mostrar-lhes o local, falar com eles olhos nos 

olhos e dizer-lhes o que nos vai na alma. Fiquei muito feliz quando o meu pai me veio 

visitar, passados três meses. Conversei muito com ele acerca da razão pela qual eu estava 

ali e do que queria fazer. As semanas de projeto são mesmo boas! 
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Animais: 

No que diz respeito aos animais, a vida aqui na Quinta é muito atarefada. Temos gatos, 

galinhas, a maior parte das vezes os monitores 

trazem com eles os seus cães, e os nossos 

adoráveis cavalos estão aqui. 

Temos que tratar dos animais todos os dias. Isso 

ensina-nos a sermos responsáveis. Temos muitas 

galinhas, por isso precisamos de muita comida, e 

do mais importante: de água. Depois, temos que 

dar de comer aos cavalos uma vez por dia. 

Andamos de cavalo duas vezes por semana. 

Temos cinco cavalos, dos quais quatro podem ser 

montados. 

 

Os monitores: 

Temos cinco monitores, e às vezes temos também estagiários, como é o caso da Jessica e 

do Joris agora. 

Tanja, uma alemã que vem cá poucas vezes, e quando cá está, fica a maior parte do tempo 

na sala dos monitores. A Tanja é séria mas também é engraçada. É uma das chefes da 

Progresso. 

Rob é um inglês que é muito engraçado e que nos faz sempre rir. É agradável trabalhar 

com ele. Ele também consegue ser sério. 

Patricia é uma alemã, que é rígida, mas também engraçada, embora não faça piadas; ela é 

engraçada pela maneira como se comporta às vezes. 

Uta também é uma alemã, também é rígida, pode-se falar com ela sem problemas. 

Consegue-se rir com a Uta, apesar de estar séria a maior parte do tempo. 

Darren, também é inglês. Darren é muito engraçado e faz piadas giras. Mas também 

consegue ser sério. 

Jessica é holandesa. Consigo falar bem com ela, acho que também porque ela fala a minha 

língua. Às vezes, ponho-me a rir às gargalhadas com ela. Ela tem um humor muito seco. 

Joris também é holandês. É mais sério, mas também tem os seus momentos engraçados. 

 

Consequências: 

Os monitores são muito rígidos, por isso depressa sofremos consequências. Podemos ter 

que ir para a tenda. Isto significa que temos que dormir fora da casa, já não podemos lá 

entrar, temos que comer sozinhos na tenda, lavar a loiça nas traseiras da casa e não 

podemos ter nenhum contacto com o resto do grupo. Isto é terrível. A sério, eu estive três 

vezes na tenda e nunca mais quero lá ir parar. 

Há um banco onde temos que nos sentar quando nos estamos a portar mal, depois temos 

que ser nós próprios a explicar porque é que nos mandaram para o banco.  

Para além disso, as consequências estão sempre a mudar. 

Bem, acho que já contei tudo o que havia a contar sobre o projeto. 

 

Escrito por: Laura, 16 anos (Quinta do Cerro) 
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Na primavera, nos meses de 

junho e julho, após uma BSO, 

recebemos a tarefa de retribuir a 

gentileza dos habitantes da 

aldeia de Santa Cruz, que tantas 

vezes nos ajudaram, tendo 

sempre demonstrado a sua 

simpatia. Passado pouco tempo, 

veio-nos à ideia que poderíamos 

pintar o edifício comunitário da 

aldeia em Santa Cruz. 

Começámos então com o grupo 

da Quinta, o Carlo, o Rick e eu 

(Laura). Após alguns dias, o grupo de Fronteiras também lá foi dar um empurrão, isto é o 

Rolf, o Rick e o Shamal. Tínhamos muito que fazer e tínhamos a certeza de que iríamos 

estar ocupados pelo menos uma semana. No final, tínhamos feito um bom trabalho, mas, 

sobretudo, tínhamo-nos divertido na sua execução e estávamos muitos felizes com a nossa 

obra. Na minha perspetiva, formámos uma boa equipa, trabalhámos bem em conjunto, não 

tivemos qualquer problema e cada um de nós deu o seu melhor para que o projeto fosse um 

sucesso. 

Mas não ficámos por aqui. Tínhamos uma outra tarefa. No Azinhal vivia uma senhora 

idosa cuja casa também estava a precisar de uma nova pintura. Só havia um pequeno 

senão: ela estava receosa porque já tinha ouvido histórias sobre nós. Tentámos ser o mais 

amigáveis possível e no fim ainda nos divertimos com ela. Afinal de contas, ela acabou por 

ser muito simpática connosco. Este projeto foi levado a cabo pelo grupo da Quinta e pelo 

Rolf de Fronteiras. Com a casa demorámos mais ou menos duas a três semanas. Ambos os 

projetos foram divertidos e Santa Cruz ficou-nos muito grata. Eu gostei muito e espero que 

voltemos a fazer um projeto assim.  

Escrito por: Laura, 16 anos (Quinta do Cerro) 

 

 

 

Um reconhecimento do valor de Santa Cruz, a nossa aldeia vizinha 
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No fim de maio de 2011, quando já estava bem quente, iniciei 

uma caminhada até à fronteira entre Portugal e Espanha. Tinha 

traçado uma rota que se estendia de Almodôvar a Mértola, 

passando por pequenas aldeias, e daí com destino a Pomarão, 

uma pequena aldeia na fronteira. No total, são cerca de 70 

quilómetros. 

Tinha calculado que esta caminhada me levaria 7 dias. A 

aproximadamente metade do caminho, em Mértola, recebi a 

visita do meu monitor. 

Com esta caminhada, os meus objetivos consistiam em tornar-

me autónomo, lidar com os sentimentos, ampliar os meus 

limites corporais e tecer contactos sociais. Antes de iniciar a 

caminhada foi-me disponibilizado um orçamento para comida 

e bebida. Ficou também acordado que eu telefonaria todos os 

dias a um dos monitores para lhe dizer como me sentia. 

A caminho, tive de prescindir de muita coisa. Depois dos 

primeiros dez quilómetros a mochila tornou-se muito pesada. Ao chegar à aldeiazinha de 

Semblana, procurei um local para montar a tenda. Quando encontrei um local no cimo de 

um monte e à medida que escurecia lentamente, estava na verdade um pouco receoso e 

sentia-me sozinho, num local onde nunca havia estado antes. De noite, começou a chover 

com força. Ali estava eu, sentado na minha tenda de verão, encharcado até aos ossos. 

Nos dias subsequentes, deixei para trás uma média de quinze quilómetros por dia, por 

caminhos íngremes e longos. Lavava-me e tomava duche nas aldeias por onde passava e as 

pessoas com quem me cruzava pelo caminho estavam todas muito interessadas no meu 

plano, mostrando-se muito simpáticas. 

Quando cheguei a Mértola, ao quarto dia de viagem, estava completamente estafado. Nos 

últimos dias tinha dormido mal na tenda. De noite, permanecia acordado e pensava no 

passado. E tinha saudades da minha família. Sentia-me muito motivado para atingir o meu 

objetivo. Em Mértola conheci pessoas e passei a noite com elas. À noite pude dormir na 

sua autocaravana.  

No dia seguinte, caminhei até Fernandes, uma pequena aldeia muito próxima do meu local 

de destino. Aí conheci pessoas e a amabilidade portuguesa, tendo jantado em casa dessas 

pessoas. 

Percorri a última parte da minha viagem de automóvel. Estava completamente estoirado, 

mas queria atingir o meu objetivo, custasse o que custasse. Finalmente cheguei a Pomarão, 

onde passei mais uma noite e pude apreciar a magnífica vista. No dia seguinte, os 

monitores e os meus companheiros foram-me buscar, o que também foi bom porque o meu 

orçamento tinha-se esgotado! 

Para mim, esta caminhada foi um sucesso. Tornei-me mais autónomo e estabeleci 

contactos sociais. 

Nunca esquecerei esta caminhada. 

 

Escrito por: Shamal, 22 anos (Fronteiras) 

 

 

 

 

Os 70 km até à fronteira com Espanha 
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Era o fim de semana de 5 de novembro de 

2011 e todos os colaboradores da equipa da 

Progresso (exceto o Chris, a Lisanne, o 

Joris e a Jessica, que estavam ocupados 

com os jovens), se encontraram numa 

quinta nos arredores de Benafim no interior 

do Algarve. A enorme quinta situava-se 

num sítio isolado, e até mesmo os 

telemóveis mal captavam rede – perfeito 

para um fim de semana destinado a 

promover o espírito de equipa. A antiga 

quinta tinha inúmeros quartos, uma grande 

sala de jantar com uma vista soberba sobre as colinas, uma sala de bilhar à parte, através 

da qual se tinha acesso a um aconchegante bar, e uma piscina no jardim rodeada de 

limoeiros. Os colaboradores levaram a bagagem para os quartos e, de seguida, já era tempo 

de descobrir o que o Jan, a Dorit e a Tanja tinham programado. 

Reunimo-nos em baixo, na sala de jantar, onde ficámos a saber que a nossa primeira tarefa 

consistia em preparar o almoço, o que não era lá muito fácil, já que não tínhamos 

quaisquer ingredientes. Decidimos, por isso, dividir-nos em três grupos. Uns iam às 

compras, os outros preparavam a refeição, e o terceiro grupo levantava a mesa e lavava a 

louça. O Rob, a Antonia e a Bärbel puseram-se então a caminho da loja mais próxima para 

comprarem o que constava da longa lista. Ao regressarem, o Darren, a Uta, a Lisa e o 

Nando prepararam carne, queijo, ovos mexidos, pão, etc. e, como prometido, no final, a 

Susana, a Patricia, a Xana e a Carina despacharam rapidamente as limpezas. 

Depois de comermos, formámos 

novamente três grupos, desta vez 

segundo as áreas de trabalho. 

Havia, portanto, uma equipa de 

Fronteiras e uma equipa da Quinta, 

e a Susana e a Bärbel constituíam o 

grupo mais pequeno, a equipa do 

Escritório. A tarefa consistia em 

recomendar a nossa equipa a 

potenciais compradores numa 

campanha de vendas imaginária. 

Os primeiros a começar foram os 

colaboradores de Fronteiras, que na 

sua apresentação realçaram a sua 

força de caráter, favorecendo a 

imagem de si próprios. A seguir foi a equipa do Escritório a apresentar a sua experiência e 

capacidades organizacionais e, por último, a equipa da Quinta enalteceu a natureza 

multifacetada da sua equipa, bem como as suas diversas capacidades enquanto grupo. 

Após termos debatido e refletido sobre o trabalho da tarde durante algum tempo, demo-nos 

conta de que já eram quase novamente horas de comer. Uma vez que no local não havia 

jantar, o Jan colocou-nos o desafio de contribuir com os ingredientes da nossa escolha, e 

ele cozinhar-nos-ia um menu surpresa. Atenção, o Jan é um cozinheiro experiente e, em 

menos de nada, apareceram como que por magia dois pratos de caril. E pronto, não havia 

muito mais a fazer para além de nos sentarmos a beber um copo em conjunto ou a jogar 

uma ou várias rondas de bilhar, antes de ser tempo de ir dormir. 

 

 

 

 

Quando os monitores são os monitorizados 
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Na manhã seguinte recebemos um pequeno-almoço tradicional português com pão, queijo, 

mel e fiambre, que tomámos antes da última tarefa que nos aguardava, a autorreflexão. 

Deveríamos ter em conta os nossos pontos fracos e fortes, que noutra situação 

guardaríamos para nós mesmos. Concluímos o fim de semana com uma discussão sobre o 

futuro auspicioso da Progresso e tivemos oportunidade de colocar todas as perguntas 

possíveis. 

Este fim de semana foi um sucesso e 

consolidou-nos enquanto grupo. Deu-nos a 

oportunidade de falar das nossas visões 

pessoais relativamente ao nosso trabalho, bem 

como de outras coisas que não têm a ver com 

trabalho. As atividades do grupo fomentaram 

a cooperação e a compreensão mútua e 

ajudaram-nos a sermos flexíveis, a ouvir e a 

aceitar a opinião dos outros. Assim, 

desenvolvemos as nossas capacidades 

profissionais, ao mesmo tempo que 

aprendemos a conhecer os nossos colegas um 

pouco melhor. 

Darren Garnett, monitor (Quinta do Cerro) 
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Escritório 

    
Dorit Susana Ângela 

Direção Administração Assistência à administração 

Lic. em pedagogia Técnica de Turismo e Marketing     

 

Escola 

    
Bärbel Marcia Franziska 

Professora dos jovens alemães Professora dos jovens holandeses Professora dos jovens alemães 

 certificada pelo Estado Pedagoga do ensino especial 

certificada pelo Estado e 

Terapeuta de Psicomotricidade 

  

 

Viver acompanhado 
 
 Linda 

 Terapeuta Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

As terapeutas 
   Jutta 
   Psicóloga e Terapeuta 
    Psicossomática em Biossíntese 
 
   ReAttach 

   Paula &  Anke 

  Terapeutas em Ortopedia 

  certificadas pelo Estado 

Lisa Marion  

Hipoterapeuta Terapeuta Sacro-craniana  

Psicóloga (M.A.)   

As equipas apresentam-se: 
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Quinta do Cerro 

    
Tanja Uta  Darren Nadja 

Direção da equipa Monitora Monitor Monitora e Pedagoga 

Educadora Ergoterapeuta Terapeuta Ocupacional dinamizadora de  

certificada pelo Estado certificada pelo Estado    experiências e de 

aventuras (M.A.) 

    
Kai Nora Juliane Angely 

Monitor Monitora e Pedagoga Estagiária Estagiária  

Pedagogo Social dinamizadora de 

diplomado experiências e de 

 aventuras (M.A.)  

 

Fronteiras 

    
Jan Nando Xana  Carina 

Direção da equipa Monitor Monitora; Professora do Monitorização 1:1  

Director da Tell-Us Monitor da integração 1.º ciclo do Ensino Básico Terapeuta Ocupacional 

 social dos jovens Terapeuta Ocupacional 

    
Rob G. David Pete Esther 

Monitor Monitor Monitor Estagiária 

Monitor da integração Pedagogo Social Pedagogo Social   

social dos jovens diplomado 
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Semblana 

    
Silvia Antonia Patricia Maria 

Direção da equipa Monitora Monitora Monitora 

Assistente Social Terapeuta Ocupacional Pedagoga dinamizadora Lic. em Psicologia 

diplomada  de experiências e  

  aventuras (M.A.) 

   
Kátia João Tine Marije 

Monitora Monitor Estagiária 

Terapeuta ocupacional Terapeuta Ocupacional 

 

 
 

Acompanhamento individual 
Carina & Xana  Rob & Emma 

 Terapeuta Ocupacional Monitor da 

 + Professora do 1.º  integração social 

 ciclo do Ensino Básico  dos jovens/  

 /Terapeuta Ocupacional  Educadora 

  

 

 

 

 

 

 

 Dan & Antonia Marie, André e filhos 

 Artista /  Professora certificada 

 Terapeuta Ocupacional  pelo Estado / 

   Construtor Naval +  

  Soldador 
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Na manhã de 08.04.2012 a equipa da Quinta 

estava muito nervosa, pois era o dia da 

maratona.  

Na noite anterior todos tinham arranjado as 

coisas de que iriam precisar e recebido as 

respetivas t-shirts, que tinham sido feitas 

especialmente para a maratona. Às 8.30 já a 

equipa da Quinta estava lá fora à espera da 

Tanja, mas ela chegou um pouco atrasada. Mal 

chegou, arrancámos em dois carros com 

destino a Castro Marim, tendo a viagem 

demorado cerca de uma hora. 

Quando encontrámos o local de onde a maratona partia, havia já muita coisa a acontecer. O 

Rob, a Patricia, a Emma, o Darren, a Sarah, a Nelis, a Jessica e o Joris já estavam à nossa 

espera e o Rob já tinha os nossos números, bem como bebidas. A Stella, a cadela da 

Patricia, ficou encantada por nos rever. Fronteiras e “Nova Sembla”, o novo projeto, 

vieram ver a nossa participação. O Jan, como sempre, estava muito divertido.  

Começámos calmamente a preparar-nos para a partida. Às 11 

horas em ponto deu-se início à corrida e todos estavam felizes e 

puxavam por nós. Havia imensos corredores que partiram 

velozmente. O Rob, o Carlo, o Tobias e o Hylke arrancaram 

muito depressa. Nós, as mulheres, permanecemos todas juntas. 

O percurso da corrida fazia-se bem, a cada cinco km davam-nos 

água. No final, havia um monte muito íngreme e, assim que o 

vimos, começámos logo a pensar que era ali que íamos morrer. 

Mas todas subimos o monte. A 100 m de atingir a meta dizia 

várias vezes à nossa monitora Patricia que era impossível que 

eles não a tivessem desmontado e ido para casa. Ela ria-se.  

Quando finalmente avistámos a meta, só conseguia pensar que iria morrer a qualquer 

momento. Nos últimos dez metros todos nos incentivavam, o que foi muito bonito. 

Durante a corrida, a Patricia refrescou-me muitas vezes, deitando-me água sobre a cabeça. 

O sentimento de cortar a meta, esse foi verdadeiramente bestial. 

É claro que no dia após a maratona estávamos todos completamente doridos. 

Ao concluir a corrida recebemos um saco com água, comida, uma t-shirt e uma medalha. 

A Tanja e todos os outros monitores ficaram muito orgulhosos de nós. 

Escrito por Chantal, 15 anos (Quinta do Cerro) 

Que desportista é a equipa da Quinta! 
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Tudo começou no final de 2011 com o facto de o projeto já existente de Fronteiras (Monte 

da Lebre) estar a rebentar pelas costuras. Por esta razão, a Progresso decidiu abrir um 

terceiro projeto. O novo terreno, uma antiga plantação de laranjeiras, oliveiras e 

nespereiras, fica um pouco afastado da aldeia de Semblana, a cerca de 11 km de distância 

de Almodôvar, a localização principal do 

trabalho da Progresso. Os jovens Luís e 

Nick fizeram parte da construção desde o 

início, apoiando os operários da construção 

civil e deslocando-se todos os dias ao 

terreno. O seu principal trabalho consistia 

em facilitar o trabalho aos operários e, desta 

forma, foi feito um caminho de pedras, por 

exemplo, e instalada uma zona de 

churrascos, para que o bem-estar físico 

durante o trabalho ficasse assegurado. Havia 

sempre um monitor de Fronteiras que levava 

os jovens às obras durante o dia. Após 

algumas semanas, decidiu-se finalmente que este pequeno grupo já existente se iria mudar 

para Semblana. Foi assim que os monitores Antonia e João tomaram a iniciativa de um dia 

reunir os jovens e de lhes dizer que chegara o momento de montar as suas tendas (neste 

caso, caravanas) em Nova Sembla. Bem dito, bem feito. Nesse mesmo dia fizeram-se as 

malas e à noite o Luís e o Nick dormiram na sua nova casa. Uma semana mais tarde, 

também o jovem Dennis foi dar uma mãozinha ao novo projeto. Inicialmente, havia alguns 

colaboradores que desconfiavam do terreno – por se situar num vale, receavam que se 

tornasse demasiado estreito para eles. Fronteiras e a Quinta, comparativamente, situam-se 

num espaço livre no monte ou numa planície. A monitora Antonia sentiu-se bem desde o 

início e descreveu isso numa frase: “[...] os pensamentos não têm tanto por onde se 

estender, cuidamos do Aqui e do Agora”. E considerou isso valioso para o trabalho com os 

jovens. A abertura oficial teve lugar a 08.03.2012. Após uma boa dose de persuasão, o 

pedreiro foi pressionado no sentido de se apressar com as instalações sanitárias. Antes, até 

haver um duche próprio no terreno, tomava-se duche nas instalações sanitárias públicas na 

aldeia de Semblana. Mas, infelizmente, mais uma vez, apenas as instalações dos homens 

estavam operacionais. Por este motivo, as monitoras tiveram de impor a sua autoridade 

feminina e lutar por um duche. Apesar das iniciais 

circunstâncias espartanas, todos desfrutaram desses 

primeiros tempos, bem como da construção. E nem um 

único dos participantes se queixou, embora no seu 

quotidiano muitos deles estivessem habituados a outros 

padrões. Nesta altura, a cozinha era a divisão principal. E 

um dia no verão, quando todos desempenhavam as suas 

tarefas ao sol quente do Alentejo, apareceu o Jan, antigo 

chefe de equipa, e anunciou: “Hoje, vou fazer-vos a todos 

verdadeiramente felizes”. A Antonia não fazia a mínima 

ideia do que ele estava a falar e então o Jan contou-lhe 

que no dia seguinte um técnico viria instalar um sistema 

de ar condicionado na cozinha. No início, a equipa 

simplesmente não queria acreditar, suspeitando de que 

Jan estava a brincar com eles. 

 

 

 

 

O novo projeto “Nova Sembla” – Um idílio verde no laranjal 
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No primeiro dia depois da montagem do aparelho todos entravam na cozinha, erguiam os 

braços e usufruíam do ar fresco. No verão, um sistema de ar condicionado é uma boa ação. 

É que o terreno ficava protegido no vale e raramente soprava uma pequena aragem que 

alegrasse os moradores com uma brisa fresca durante o trabalho. Com o tempo, depois de 

termos começado por dormir nas caravanas, foram sendo construídas no terreno casas de 

madeira. As mesmas casas de madeira que 

podemos encontrar em Fronteiras e 

entretanto também na Quinta do Cerro. 

Com as artes de agrimensura da Antonia e 

do David e a habilidade do Darren para 

trabalhar com madeira, as casinhas dos 

monitores e a cozinha foram providas de 

bancadas e armários feitos à medida para 

dossiers e toda a espécie de outras coisas. 

As casas de madeira para os jovens estão 

todas equipadas com cama, armário, 

secretária, guarda-fato e cómoda, bem 

como, mais recentemente, com 

aquecedores especiais de infravermelhos. 

Atualmente, no inverno de 2013, Semblana tornou-se num pequeno local idílico. E, desde 

setembro de 2012, tornou-se também na casa de um grupo só de raparigas ou um grupo de 

jovens mulheres adolescentes. E a desconfiança inicial dos colaboradores relativamente ao 

terreno desapareceu. Quando se chega ao terreno, depressa se verifica que o local está 

dividido em duas partes por um pequeno riacho, uma metade dedicada à economia 

doméstica, à esquerda, e outra de habitação, à direita. Hoje em dia já não se vê a lama, que 

fez com que o deslocamento das caravanas parecesse quase impossível e que chegou 

mesmo a tragar uma roda ou outras coisas. Durante esta lamacenta época inicial, os 

habitantes de Semblana todas as noites tinham dores musculares. A lama e a sucção 

exigiam muita força muscular, para chegar de um lado ao outro do terreno. Hoje, 

percorremos os caminhos revestidos com gravilha, deixando para trás as laranjeiras 

completamente carregadas, que no verão fornecem sombra a um ou outro dos moradores. 

Esperemos que o verão não seja demasiado quente e que haja até mesmo uma ou outra 

pequena aragem a errar no arvoredo verde de Nova Sembla. 

Escrito por: Juliane Kirchhof, estagiária 
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O meu aniversário: 

No dia 07.02.2012 acordei às 8.30. 

Estava muito curioso em relação ao meu pequeno-almoço, 

sobre o que seria. Tive de aguardar um pouco até poder 

entrar na cozinha, e já passavam vinte minutos das 8.30. 

Bolas, tinha uma fome de leão! Não é lá muito agradável 

uma pessoa levantar-se de manhã e ter de esperar vinte 

minutos para comer. Depois puseram velas em volta da 

minha tigela de cereais e uma maçã decorada com velas do 

tipo foguetes mágicos. Felizmente não tínhamos de 

trabalhar. É que não me faltava mais nada! 

Almoço: 

Havia um bolo grande e gordo como uma bola de futebol. 

Era um bolo de cereja típico da Floresta Negra. As prendas estavam em cima da mesa, eu 

fiquei muito surpreendido quando a Tanja disse: “Bom, de qualquer maneira isso deve ser 

demasiado grande”. Pus-me a pensar que devia ser alguma coisa para vestir. Quando 

arrancámos, já estava eu muito nervoso. Hum…? E que mais? Braveland, hurra! Era o 

meu desejo de aniversário. Aí fizemos o percurso da escalada, conduzimos karts e fizemos 

uma competição de saltos no insuflável. Muito divertido! Quando estávamos a fazer o jogo 

de equipas estávamos todos desconcentrados, porque ninguém estava a levar aquilo a sério, 

nem mesmo eu, Tobias, naturalmente, eu nunca me consigo concentrar, portanto,  e nessa 

altura então? Depois, ao mostrar uma coisa à Tanja no trampolim, perdi o controlo e ela 

caiu em cima de mim. Foi bem engraçado. 

À noite: 

Estavam lá todos. 

Carlo, Rob, Patricia, Uta e Bärbel. 

Quando a comida estava pronta, todos se aproximaram da mesa, que estava bem recheada. 

A Dorit e a sua pequena filha, Chiara, também estavam presentes. Eu fiquei muito feliz por 

lá estarem todos. E pronto, depois fui para a cama mas não sem antes ter aberto as prendas 

e brincado com elas. 

Escrito por: Tobias, 14 anos (Quinta do Cerro) 

 

 

Um “bolo tão [...] gordo como uma bola de futebol” 
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A Quinta do Cerro festejou a passagem de 

ano com Fronteiras. 

No dia em que o novo ano estava à porta, 

as crianças da Quinta do Cerro tinham 

muito tempo livre. Todas se interrogavam 

sobre o que deveriam usar nessa grande 

ocasião.  

Quando estávamos todos prontos, jogámos 

um jogo fantástico que a nossa Tanja tinha 

concebido para nós. Todos estávamos 

muito felizes nesse dia.  

 

 

À noite, todos se arranjaram e depressa nos 

pusemos a caminho. Fomos jantar a um sítio 

com comida deliciosa e uma atmosfera muito 

agradável. E quando todos acabaram, 

seguimos para uma festa fantástica na praia. 

 

Todos dançámos e sentíamo-nos ótimos. À 

meia-noite houve um gigantesco e 

maravilhoso fogo-de-artifício. Foi muito 

bom. Quando tudo acabou, voltámos para a 

tenda.  

 

Todos dançaram uns com os outros. O tempo passou num ápice e tínhamos de regressar às 

três da manhã. Devagarinho, voltámos todos para casa e quando vínhamos no carro havia 

já gente a adormecer. E foi assim que uma noite verdadeiramente bonita chegou ao fim. 

Escrito por: Chantal, 15 anos (Quinta do Cerro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim de ano de arromba 
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Rick: Uma oportunidade para redescobrir a alegria de viver 

O nosso filho Rick, na altura com 13 anos e 11 meses de idade, partiu para Portugal a 15 

de abril de 2011. [...] 17 meses depois, outubro de 2012: [...] Como pais, vemos agora nele 

uma criança completamente diferente, mais confiante, mais sociável (apesar de ainda estar 

a aprender), consciente de que tem limitações, mas que não é maluco; continua a aprender 

e a crescer através de toda a ajuda e orientação prestadas. Uma criança que muito 

lentamente começa a tentar falar de sentimentos e emoções, mas continua a necessitar de 

imensa orientação e encorajamento. Uma criança que, finalmente, voltou a divertir-se com 

a vida. Uma criança que funciona sem medicamentos. [...] Uma criança que já come bem, 

e até come legumes. Uma criança que voltou a sentir prazer em aprender e que, com ajuda, 

faz planos para o futuro. [...] Conclusão: estamos agora no início de uma nova etapa para 

continuar este processo em conjunto com o nosso filho na Holanda e com a dose 

necessária de orientação para voltarmos a ser uma família. 

Como pais, sentimos que a cooperação da Tell-Us e da Progresso foi muito positiva. Havia 

sempre alguém para nos ouvir, dar conselhos e ajuda sempre que necessário. Foi a primeira 

vez que nós, como pais, nos vimos verdadeiramente incluídos no tratamento do nosso 

filho. E não fomos tratados como "vocês são APENAS os pais do...”. [...] Como pais, 

também recebemos muito apoio, ajuda e orientação. E é por isso que agora é possível 

iniciar este novo começo. [...] Aquilo que conseguiram alcançar com o Rick é algo que não 

tem preço. Muito obrigado a todos por tudo. Alex e Linda (Pais) 

 

Tim: Progresso e Tell-Us, a minha salvação 

Uma noite em outubro [2012] a situação agravou-se fortemente e tive de chamar a polícia. 

Para impedir que algo pior acontecesse, telefonei ao Jan e pedi ajuda. O Jan decidiu que, 

no espaço de uma semana, o Tim devia ser trazido para Portugal. [...] Agora, três meses 

depois, o meu filho Tim fez enormes progressos. [...] 

Neste período, o Tim começou a refletir sobre si próprio e sobre os efeitos que a sua 

conduta tem nas outras pessoas. Está a aprender a respeitar a autoridade e a aceitar as 

regras. Está a aprender a cuidar de si e a falar dos seus sentimentos. Está a aprender 

disciplina e a assumir responsabilidade pelas suas ações em vez de atribuir aos outros a 

culpa de situações que ele mesmo provoca. Está a aprender a deixar de ser agressivo verbal 

e fisicamente. É-lhe transmitido como é que ele pode levar um estilo de vida saudável – e 

autónomo. Trabalha muito e está muitas vezes na natureza. [...] O nosso contacto por carta 

ajudou a clarificar muitas coisas, abrindo-se para nós um novo nível de comunicação que 

fortaleceu a nossa relação. [...] O Jan e o monitor do Tim apoiam o meu filho neste 

processo de crescimento. E, pela primeira vez, eu começo a ter alguma tranquilidade, após 

mais de quatro anos, nos quais aprendi a sobreviver nesta situação. [...] Por palavras 

dificilmente consigo expressar a minha gratidão à Progresso, à Tell-Us e ao Jan. Irene 

(Mãe) 

 

Tobias: Portugal em vez da Alemanha 

As minhas experiências com a Progresso são positivas a todos os níveis. O meu filho de 14 

anos encontra-se há bastante tempo sob a proteção da Progresso. E após as minhas visitas 

ao local pude constatar que estão a ocorrer melhoras no meu filho. É demorado, todavia, e 

já houve também algumas reações negativas por parte dele, mas aqui em Düsseldorf talvez 

o Tobias já estivesse num centro de detenção de menores. O contacto com os monitores é 

ótimo. Semanalmente é feito um relatório sobre o estádio de desenvolvimento e os 

progressos alcançados. Durante as visitas à Progresso em Portugal criou-se uma muito boa 

relação entre mim e os monitores, que estão sempre disponíveis caso surjam problemas. 

Relatos dos pais e dos Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 
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[...] Estou feliz que o meu filho tenha recebido este acompanhamento por meio da 

Progresso e que com ele seja trazido para o caminho certo e reto, através de um 

acompanhamento intensivo, com as vantagens e desvantagens inerentes. Estou grato pela 

cooperação que com certeza se manterá no futuro. Harry de Düsseldorf (Pai) 

 

Luís: De onde é que eu venho, onde estão as minhas raízes? 

O nosso filho Luís veio viver connosco com quase 5 anos de idade. Nasceu no Brasil e aí 

cresceu até à sua adoção. Quando entrou na puberdade, as suas extravagâncias de 

comportamento transformaram-se em problemas difíceis: revoltava-se cada vez com mais 

frequência contra as regras e contra os adultos (pais, professores…), que lhe queriam 

impor essas regras, começou a mentir, a roubar e a fumar charros e era cada vez mais 

agressivo. Como ele próprio sofria com esta situação, que lhe suscitava o medo de alguma 

vez magoar alguém a sério num acesso de descontrolo, decidiu-se por fazer terapia numa 

clínica psiquiátrica para jovens durante três meses. Nessa altura, tornou-se claro que os 

seus problemas estavam relacionados com a situação de ser filho adotivo e a falta de 

conhecimento sobre a sua origem, bem como sobre as razões da sua adoção. Depois de 

uma brutal cena de pancadaria com um colega da escola que o havia provocado com a sua 

condição de ter sido adotado, o pedopsiquiatra sugeriu que o Luís fizesse uma pausa para 

passar um determinado tempo num projeto pedagógico no estrangeiro, onde teria outras 

vivências. 

Foi assim que ele chegou à Progresso no início de 2012. [...] Quando pudemos depois 

visitar o Luís pela primeira vez após um período de cerca de três meses, ficámos 

surpreendidos de forma extremamente positiva: o Luís veio ao nosso encontro com boa 

disposição, feliz e equilibrado. [...] Tinha também aprendido a aceitar um “Não” e a 

respeitar as regras, assim como a manter a ordem na sua vida do dia-a-dia e a viver com 

estruturas claras. Porém, o que é verdadeiramente notável é o que a Progresso fez pelo 

Luís: por um acaso inacreditável, o Luís encontrou a sua mãe biológica no Brasil na 

primavera do ano passado. Com a ajuda da Progresso entrou em contacto com ela [...]. E, 

finalmente, a Progresso estava também pronta a possibilitar ao Luís uma visita à sua 

família de origem, no Brasil. Juntamente com dois monitores, esteve lá uma semana. Os 

monitores prepararam-no primeiro durante vários meses para o encontro. Para o Luís e a 

sua vida futura, este passo revestiu-se seguramente de um enorme significado. Estamos 

profundamente agradecidos à Progresso, em especial à Dorit, ao Jan e à Tanja, por lhe 

terem possibilitado essas vivências. (Pais) 

 

A Progresso e nós podemos já olhar para trás, para uma boa colaboração de seis anos em 

casos distintos mas sempre complexos. A Progresso distingue-se pelo seu trabalho 

altamente profissional, responsável e de grande valor com os jovens e também com os 

pais. O diálogo intensivo e a rápida partilha de informações permitem realmente esquecer a 

distância geográfica. A Progresso reage de forma flexível e tem uma base tão ampla que 

quando há problemas também não se desiste de imediato, encontrando antes soluções no 

seio da própria instituição. A cooperação com o Serviço de Apoio a Crianças e Jovens de 

Düsseldorf é sem dúvida uma história de sucesso. Saudações cordiais, Matthias Ditges 

(Düsseldorf, capital de estado federal, diretor do domínio, Serviços de Tutela de Menores) 

 

Muito obrigada pela boa colaboração. Os bons e minuciosos relatórios permitem-me tomar 

parte no processo de assistência de forma muito satisfatória, tornando-o transparente. As 

suas formas de agir em situações críticas revelam que a senhora e a sua equipa trabalham 

de forma profissional e também que não desistem facilmente, mesmo em situações muito 

difíceis. Schwelm. Senhora Beger (Serviço de Apoio a Crianças e Jovens de Schwelm) 

 

 

 

 



Acompanhamento pedagógico intensivo em Portugal 2012     - 20 - 
 

Canção 
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They tell me that it’s not wise. 

Just doing things and improvise. 

But I like to do things no one has done before. 

Not knowing what tomorrow has in store. 

Realizing everything is counted by the tick of a clock. 

So I open the door by picking the lock. 

I push it open into another dimension. 

One where there is not all these tension. 

 

Where we are getting paid with a happy feeling. 

A place where our sight is not limited to the ceiling. 

The light is bright even in the night. 

A smile polished on our face. 

No more conspiracy that leaves us human beings in disgrace. 

 

A future were we have no urge for desperation or sadness. 

In the middle you are singing in that pretty dress. 

A crowd gathers and staring at the miracles of life. 

This is where I gladly survive. 

 

Loving is caught in the act. 

Haven’t you heard we formed a pact. 

Of the negativity we got rid. 

The lie was there but in the end the truth will make forfeit. 

 

Gathered motivation is given by inspiration. 

The 5 has formed our point of realisation. 

In the length we stand strong. 

The height will make us long. 

Depth don’t take me wrong. 

Time is the lyric of our song. 

Happy vibes hit the gong. 

      Laurens, 22 anos  

(Viver com acompanhamento) 
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