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L E T T R E D E R O D R IG U E S L E IT A O SO B R IN H O
D E L IM I T A N T SES P R O P R IE T Y
(3 1-V III-18 7 7 )

SO M M AIRE — Leitao Sobrinho determine les limites des terrains de
Castro & Leitao, contigus a ceux de la M ission catholique de Ldndana.

Liverpool, 31 d’Agosto 1877.
Il.mo e Rev.mo Sr. Charles Du'parquet
Landana
Recebi o seu estimado favor de Junho passado, a que respondo.
Sinto imenso que tenha havido algumas diferen^as entre
a minha Casa e a de V. Rev. e desejo e espero que coin um
pouco de condescendencia de parte a parte, as terminar sem
ser necessario recorrer aos nossos respectivos governos, o que
pareceria ocioso, por quanto eles devem ter coisas mais lmportantes com que se oeuparem.
Se a memoria me ajudar, vou dar a V. Rev. as demarcajoes do meu terreno em Landana, as quais sao: Pelo lado de
Landana confronta o meu terreno com a Feitoria ex-Pinto e
Faro. Pelo lado do Morro de Landana, tirara-se uma linha da
esquina do cercado Pinto e Faro (do lado do Morro de Lan
dana) que passe por 2 embondeiros que estao na encosta do
mesmo Morro e termine noutra linha que se tirara das Palmeiras do dito Morro de Landana. Partindo das Palmeiras costeara-se o cercado ex-Vale e Azevedo ate ao caminho que con-

duz de Landana directo a Quitanda ou Morro do Perico. Pelo
lado do Morro do Perico, tirara-se u'ma liriha desde o Portal
da Feitoria ex-Assis tocando em 2 embondeiros que estao na
encosta do dito Morro e terminando na Lagoa. Na parte interior
e perto da extremidade desta linha estao as Cacim'bas publicas,
que foram sempre consideradas como tais.
As demarcafoes originais da nossa fazenda de algodao,
para cujo l£im compramos os ditos terrenos as Autoridades da
terra e cujo docUmento de compra deve existir entre as 'mocandas do Matenda sao: desde a Lagoa ate ao Morro de Landana
(terminando na linha dos 2 embondeiros referidos). Desde o
Morro de Landana ate ao Povo do Trovoado (terrenos depois
ocupados pelas feitorias Benigno e Valle e Azevedo). Desde o
Povo do Trovoado ate a Lagoa, passando pelos 2 embondeiros
na encosta do Morro do Perico. O terreno entre a Feitoria
ex-Valle e Azevedo (ou caminbo da Quitanda) e a Lagoa,
nunca pertenceram a Valle e Azevedo e o Sr. D. Jose del Valle
confirmara isto se lhe pedirem uma explica^ao. De mais os ter
renos pertencentes aos Srs. Valle e Azevedo, e que confrontam
com os meus, estavam ao tempo de eu sair de Landana cercados
com arvores, e portanto nao creio que possa haver a minima
divergencia a este respeito.
Se V. Rev. tiver ocupado e agricultado algum terreno dentro das demarca^oes que deixo descritas, por nao estar ao facto
da minha posse a eles, tendo sido portanto iludido, pe^o-lhe
para drligenciar terminar essa pequena diferen^a por meio amigavel com o meu gerente em Landana e como melhor entenderem para bem dos seus e meus interesses.
Termino agradecendo muitissimo a V. Rev. os benignos
dizeres que se digna despensar-me e esperando a noticia de
uma solu^ao amigavel e continua^ao das boas relates entre as
nossas Casas,
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Desejo a V. Rev. a continua^ao da mel'hor saude e sou
com toda a considera^ao.
De V. Rev. At.0 V.r e Criado
Joao Jose Rodrigues Leitao Sobr.0
RECUEIL DE DOCUMENTS AUTHENTIQUEb,
Landana, 1884, p. 13-15.

