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Eu Jorge André Fontoura Vide, ao celebrar o 15º aniversário da minha 

adoção, venho por este meio prestar o meu agradecimento e reconhecimento 

às 15 personalidades e entidades apresentadas abaixo que pelo seu exemplo 

de vida e / ou trabalho desenvolvido no campo da adoção tornaram-se uma 

referência moral e foram os meus guias no meu desenvolvimento pessoal. 

 O vosso exemplo, obras e valores são inspiração para a minha vida. 

Quando se encontram rodeados em chamas, são como a ave mitológica fénix e 

renascem das cinzas, transformando a duvida em determinação, a fraqueza em 

forças e onde a maioria só visualiza escuridão vocês vêm oportunidade para 

brilhar, 

 Nem sempre vos vi ter tudo o que queriam nem atingir todos os vossos 

objetivos, mas nunca vos vi desistir, baixar os braços ou dizer “eu não consigo”, 

a vossa luta foi sempre até ao ultimo segundo, até ao ultimo recurso e mesmo 

no ultimo momento ainda vos ouvia dizer “Vamos lá tentar outra vez…”. 

 A vossa vida e obras são a prova viva da frase “Os verdadeiros 

vencedores não são aqueles que nunca falham (esses são os sortudos) mas 

sim aqueles que falham e levantam-se e que independentemente dos 

obstáculos lutam até ao fim”, não existem vencedores sem dificuldades e 

obstáculos ultrapassados. 

 

Obrigado por serem quem são! 

O que sou hoje devo em grande parte a vocês! 
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Família 

     

Ana Vide 

(Mãe) 

Manuel Vide 

(Pai) 

Daniela Vide 

(Irmã) 

Diogo vide 

 (Irmão) 

Manuel 

Fontoura 

(Avô) 

Amigos 

     

Bruno Peralta 

(Braga) 

Inês Vaz 

 (Lisboa) 

João Ferreira 

(Braga) 

José Gregório 

 (Lisboa) 

Ruben 

Pereira 

(Vila Nova de 

Gaia) 

 

    

Tiago Pereira 

(Barroselas) 
    

Personalidades e instituições com trabalho desenvolvido no campo da adoção 

 
 

 
 

 

Alexandra 

Borges 

 (Jornalista TVI) 

Bem me 

queres 

(Associação de 

apoio a adoção) 

Centro Social 

Santa cruz 

 (Centro de 

acolhimento 

temporário) 

Gabriella 

Cortinovis 

 (diretora do 

Centro Social 

Santa cruz) 

 

 

 


