PRÉDIO NÚMERO 666
Este prédio é registo sob o número 666 na Conservatória dos
Registos da Região da Praia no Livro B/7, página 482. Onze
doze avos deste prédio é registo a favor do Sr. Daniel Grepne.
Dentro do registo, sob “Averbamentos”, uma descrição
detalhada das confrontações do prédio é feita datada 14 de
Março de 1919, como segue-se “… prédio rústico de pastagem
com uma nascente de água, bebedouro para gado, casa de
habitação e armazéns, e confronta a começar no Sul com a
ribeira da Trindade no sítio de São Pedro onde chamam
Calabiceira, subindo até encontrar a ribeira denominada
Laranjo e confinando por este lado com terras de Bom-Coio,
continua a marcações subindo pela Ribeira do Laranjo até onde
chamam Quebrada ou Encontrada e marcando pela margem
direita desta ribeira cujo leito da ribeira do Laranjo pertencente
ao prédio com terras hoje de Sérgio de Carvalho (prédio
número 5.087), e terras de Touquinho pertencentes a
Bernardino Soares Cabral d’Almeida, subindo desde a entrada
pela Ribeira de Veneza até marcar com terras de António
Germano, nas Fontes, sendo este lado (ribeira de Laranjo e de
Veneza) Oeste pelo Norte com as terras de António Germano
nas Fontes até encontrar com o fio do espinho da Monte das
Vacas, seguindo a marcação pela crista desta monte até descer
na vertente ao lado Leste a encontrar uma estrada pública no
sítio de Covão Quente entre o quilometro 8 e 9 [da Praia]
seguindo pela mesma estrada, que fica a Leste, até um pouco
abaixo do quilometro 4 no sítio de Monte Agarro donde
atravessa pelo Monte Gonçalves Afonso até dar na primeira
marcação.
[Prédio] Confinado por Cutelo, com terras de
Pedregal, estrada pública e estradas de S.Filipe. Tem refrescas
na ribeira no sítio de Quebrada.”
O mapa oposto delimita-se a fronteira aproximada do prédio
número 666 em cor vermelho. A fronteira aproximada do
projecto urbanístico em Laranjo da família Grepne é delimitada
em cor azul.
A fronteira do terreno comprado pela IFH
(Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A.) por um projecto
urbanístico é delimitado em cor castanho. O terreno delimitado
em cor verde é o sítio onde tem havido desenvolvimento
urbanístico desde 1989. A fronteira aproximada do um doze
avos do prédio número 666 na posse duma outra pessoa é
delimitada em cor laranja. Tome nota que a fronteira de Leste
segue a linha da estrada pública onde era localizada em 1919.

