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Rio: 455 anos
Neste 1⁰ de março a cidade do Rio de Janeiro
completou 455 anos. Conta a história que os
portugueses aqui chegaram em 1⁰ de janeiro de
1502, menos de 2 anos após a descoberta de
Cabral. A expedição comandada por Gaspar de
Lemos, crendo ter chegado à desembocadura de
um grande rio, batizou a baía com o nome de
Rio de Janeiro. Não houve, porém, colonização,
o que deixou o local livre para que os franceses
o ocupassem, em 1555.
Os franceses se estabeleceram na ilha de
Sergipe, atual Ilha de Villegagnon (nome do
almirante que liderou os colonos) onde hoje se
situa a Escola Naval, ao lado do Aeroporto
Santos Dumont. Ali aliaram-se aos índios
tupinambás contra os portugueses que, alertados,
enviaram para defender as terras o militar
Estácio de Sá. Este desembarcou no atual bairro
da Urca, onde ergueu um pequeno forte e
fundou, em 1⁰ de março, a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro, em honra do então
Rei de Portugal, Sebastião I.
Com o apoio dos temiminós, rivais dos
tupinambás e que habitavam a região onde está a
cidade de Niterói, Estácio e seus companheiros
combateram os invasores por dois anos, até
expulsá-los em definitivo. Na batalha final,
contudo, travada na atual Praia do Flamengo,
Estácio de Sá foi flechado no olho, encontrando
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a morte. No local provável da luta, hoje se ergue um obelisco
em sua homenagem, que pode ser visto por quem passa de
carro pelo Aterro. O povoado foi então refundado no antigo
Morro do Castelo, já derrubado e onde hoje existe a Academia
Brasileira de Letras, no centro da cidade. De lá, o Rio cresceu,
se expandiu, recebeu a Corte Portuguesa e se tornou a sede do
governo até a fundação de Brasília.
Nós, do Escritório Virtual Espaço 2D, nos orgulhamos da
história da cidade, ilustrada nos quadros que decoram nossas
paredes com fotos do Rio Antigo. Afinal, os os locais históricos
que mencionamos ficam bem próximos ao nosso endereço.
Por isso recomendamos a quem gosta de história e curte o Rio
de Janeiro, visitar a exposição que o Instituto Pereira Passos
fará, a partir do dia 18 deste mês, com quadros do artista
plástico Carlos Gustavo Nunes Pereira, o Guta, falecido em
2012. Usando uma técnica hiper-realista, Guta buscou
apresentar a evolução arquitetônica, urbana e cultural da cidade
do Rio de Janeiro. As imagens surpreendem pelo contraste e
pela beleza. Aproveite sua próxima visita ao Escritório Virtual
Espaço 2D para apreciar a exposição: o Instituto fica na Rua
Gago Coutinho 52, a poucos minutos à pé de nossos escritórios.

Você sabia que os clientes do Escritório Virtual Espaço 2D podem receber suas mensagens e recados simultaneamente
pelo WhatsApp, sem qualquer custo adicional?
Entre em contato conosco para definir em quais números de celular gostaria de receber suas mensagens.
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