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Á minha mãe, 

 que será sempre o meu modelo de Ser Humano; 
e a todos aqueles com cujo Amor 

ela me abençoa, a cada dia que passa. 
 
 
 
 
 



“’Christmas won’t be Christmas without any presents’,  
grumbled Jo, lying on the rug.  

(…) 
‘We’ve got father and mother, and each other, anyhow’,  

said Beth, contentendly, from her corner. (…)” 
 

(Louisa May Alcott, Little Women) 
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dúvida a capacidade de transformarmos aquilo que para outros são meras rotinas em 

rituais cheios de significado: o acordarmos juntos de manhã, o adormecermos juntos à 
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