
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Muito longe, no brilho do sol, estão minhas inspirações. 

Posso não alcançá-las, mas posso olhar  

para cima e ver sua beleza,  

acreditar nelas e tentar seguí-las.” 

(Louisa May Alcott) 
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