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Com a chegada de março, esta bem próximo o advento da Quaresma. Que é tempo de muita oração e de
penitência, mas tempo, também, de aparições, de mitos, dentre os quais a mula-sem-cabeça de que nos dão
notícia quase que 1gãas as regiões do país, tal como*oco.rr^e"*ga"ì-,I'o.ltg de Minas, mais precisamente a região do
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plantada ali na calçaila defronte a igreja, ass
,mostra âIó chegar o padre em seu carrinho.
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