JARDIM ESCOLA
ESTRELA DO SABER

JORNAL ESCOLAR

“Guia de Luz na Vida de seu Filho”

Ano III – N° 29: março/2015

Para refletir:

Datas comemorativas:

Não se esqueça de que o Tempo tudo resolve.
Lauro Michielin
Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas
podemos acrescentar vida aos nossos dias.
Cora Coralina

1) Dia Internacional da Mulher:
2) Dia do Bibliotecário:
3) Dia Nacional da Poesia:
4) Dia da Escola:
5) Dia Mundial da Água:
6) Dia Mundial do Circo e do Teatro:
7) Dia Mundial da Juventude:

08/03
12/03
14/03
19/03
22/03
27/03
29/03

Mensagem do mês:
RIO DE JANEIRO - 450 ANOS

A Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada em 1º de março de 1565. Nessa data, os
portugueses chegaram ao local para expulsar uma colônia estrangeira: a França Antártica.
O desembarque, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, foi registrado pelo padre José de
Anchieta numa carta, na qual o jesuíta escreveu:
Começaram a roçar em terra com grande fervor e cortar madeira para a cerca, sem querer saber dos
tamoios, nem dos franceses.
O novo povoamento recebeu o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro em honra ao rei de
Portugal na época, Dom Sebastião.
A carta de José de Anchieta, único registro oficial do fato, somente chegou ao conhecimento geral na
década de 1920.
Por isso, durante muito tempo, ficou valendo, como data da fundação da cidade, o dia 20 de janeiro
de 1567, quando as tropas de Estácio de Sá subjugaram índios e franceses.
Assim, no período colonial e imperial, o 20 de janeiro manteve o status de aniversário da cidade, até
a publicação das cartas de Anchieta.
Daí o fato de muitos cariocas ainda se confundirem com as duas datas: 20 de janeiro e 1º de março.
As duas comemorações são mantidas; em 20 de janeiro, entretanto, comemora-se o Dia de São
Sebastião, o Padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro.
Parabéns, Cidade Maravilhosa, pelos 450 anos de existência!
Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil
Cidade maravilhosa
Coração do meu Brasil...
André Filho
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