
M.t0 R.d0 Snr. D:r Gaspar de Freitas Trancozo 
M.to meu Snr.—a Carta de Ym.°® recebi, e com 

ella outras do 111."10 e Ex.mo Snr. G.al em q.e novam.te 

mehá por m.to recomendado as Cobranças de Ym.ue, 
noq.e me não tenbo descuid.0; e pr." mandei admoestar 
e ultimamen.*0 entreguei o Rol ao Alcaide p.a entrar, 
com o exzecutivo, e tenho tam Som.te cobrado onze-
mil, e tantos réis. 

Agora como vou a hua deLigencia com Setenta ho-
mens, doze dias de jornada rio abaixo a combater a 
dous quilombos q.c' Se acham estabelecidos na marge 
do "mesmo desviado Legoa e meia, por ordem do mesmo 
Senhor, e nesta deligencia terei demora de mes e 
meyo, em q.t0 volto deixo entregue a sua dependencia 
ao D.or Juiz Ordinar.0 Vicente da Costa Taques Goes 
e Ar.a p.a q.° mantle continuar o Exzecutivo desta 
cobrança aq.m expressei o empenho de S. Ex." em 
Servir a vm.ce, e 11a 111.a volta lhe darei copia de tudo. 

Rogo a vm." Se lembre de my q.do Selebrar o 
Santo Sacrifício da Missa p.a q.° com bom Sussesso 
conSiga o fim da 111.a deLigencia, Deos G.d" a vm.ee 

com perfeita Sande. 111.8 a.8.—Aritag." 10 de 8br.° 
de 1778. 

De Vm.oe 

Mui obrig.° e fidellissimo Oaptivo 
André. Dias de Almeyda (1) 

(1) O Capitão André Dias de Almeida residia em Araritaguaba, 
hoje Porto-Feliz, na margem esquerda do rio Tietê; foi um sertanejo 
notável e um dos povoadores do Iguatemy, Tem numerosa descen-
dencia, espalhada hoje dentro e fóra do Estado de S. Paulo. As ex-
pedições para Iguatemy partiram todas de Porto-Feliz, ou Araritaguaba, 
nos annos de 17<iít a Í7<>(>, e nesse tempo era vigário da freguezia de 
Araritaguaba o Padre Gaspar de Freitas Trancozo, cujo parente co-
ronel Anastacio de Freitas Trancozo foi membro do Governo Pro-
vizorio de S. Paulo em 1823. (N. da li.) 


