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Valdomiro cresceu num orfanato sem conhecer as suas origens. Sabia apenas da sua
descendencia afro e que sua mae viera de uma comunidade encravada nas montanhas rochosas
do leste mineiro. Ele resolveu buscar informacoes na pequena Cuiete, onde existia uma igreja
secular, e tinha esperancas de encontrar registro de algum parente. O inesperado levou-o a
outras descobertas.
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