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Dedico esta tese a minha filha Clarissa.
Você, minha pequena, transformou minha vida e é
minha razão de existir. Minhas realizações são
frutos do seu amor. Você, apesar de tão pequena é
meu alicerce.
Te amo!

7

A minha querida madressita.
Que sempre me apoiou e se permitiu sonhar
comigo. Se eu tive a oportunidade de estudar foi
graças ao seu esforço e empenho!
Obrigada por ser minha mãe e acima de tudo
minha companheira!
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“De tudo ficaram três coisas:
a certeza de que estamos sempre a começar,
a certeza de que é preciso continuar,
e a certeza de que seremos interrompidos antes
de terminar.
Portanto, devemos:
fazer da interrupção um caminho novo,
da queda, um passo de dança,
do medo, uma escada,
do sonho, uma ponte,
da procura, um encontro.”
Fernando Sabino
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