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A glorious Sunday of popular fair and joy in Rio de Janeiro 

 

Sunday, in Glória, a neighborhood in the Southern Zone of Rio, is a popular fair day. The sun 
has not yet risen, but dozens of traders have begun setting up their stalls and arranging 
fruits, vegetables, fish, flowers, and biscuits on their displays. When the clock strikes 8am, 
the buzz on Avenida Augusto Severo starts to grow. Residents, locals from other 
neighborhoods and tourists start to arrive to enjoy one of the most traditional fairs in the 
city. Here you can buy fresh produce, have a special breakfast and still enjoy good samba. A 
program for the whole family. 
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Glória is a strategic neighborhood, as it is located right on the border of Rio's City Center 
with the Southern Zone, just a few steps from Cinelândia, right next to Santa Teresa and 
very close to its neighbor, Catete. Just across the streets, locals and visitors find the stunning 
Praça Paris Square and the Aterro do Flamengo. The neighborhood has a lot of history and 
was once the place of the aristocracy. The starting point for our walk through the popular 
fair is the subway station. As you take the Rua da Glória exit, just cross the traffic sign to get 
to the fair. 
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If your goal is just to visit and enjoy the ambiance of a typical popular fair, do not shy away 
from accepting a taste of tropical fruits like pineapple, watermelon, and mango.   From one 
stall to another, residents do their shopping and sellers announce their offers. A shout here 
and there makes the environment even more interesting. One of the fair's big hits is the 
pastel. The tent, which is located right at the beginning, is one of the busiest ones. The 
flavors include ground beef, chicken and cheese, among others. It is also possible to find 
kibbehs and sugar cane juice. It's a perfect combination of flavors. 

https://www.instagram.com/tamyres_carvalho/
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After touring the fair, go to Praça Paris, just across the street.   If tasting the fruits or the 
pastel open your appetite, how about having a picnic on the square's lawn? On Sundays, the 
place is full of locals. Many with children. The square, which is surrounded, is ideal to let the 
little ones loose. The park was built in 1926 from a project by French urbanist Alfred Agache, 
who paid homage to the typical squares of the French capital. If you prefer, you can rent a 
bike and explore Aterro do Flamengo. The car lanes are closed for leisure on Sundays. 
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In the afternoon, when the fair ends and is dismantled and the streets are cleaned, the 
central footpath of the avenue becomes a stage for the traditional roda de samba. The 
music livens up and attracts thousands of locals and tourists. One of the most well-known 
and popular roda de samba is the Gloriosa, which occupies the space every third Sunday of 
the month. And the samba goes far. And it usually ends at 9pm. That is if they don't come 
back for the last song, leaving in the air that desire to postpone the end of the Sunday. It's 
worth it. 
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Um domingo glorioso de feira popular e alegria no Rio de Janeiro 
 

Domingo, na Glória, bairro da zona sul carioca, é dia de feira popular. O sol ainda não raiou, 
e dezenas de comerciantes já começaram a montar suas barracas e organizar frutas, 
verduras, legumes, peixes, flores e biscoitos em suas bancas. Quando o relógio marcar 8 
horas, o movimento na Avenida Augusto Severo vai começar a crescer. Moradores, cariocas 
de outros bairros e turistas chegarão para curtir uma das mais tradicionais feiras da cidade. 
Aqui, é possível comprar produtos frescos, tomar uma café da manhã especial e ainda curtir 
um bom samba. Um programão para toda a família. 

A Glória é um bairro estratégico, pois fica localizado bem na divisa do Centro do Rio com a 
zona sul, estando a poucos passos da Cinelândia, coladinho com Santa Teresa e bem 
próximo ao vizinho do Catete. Atravessando as pistas, moradores e visitantes encontram 
ainda a deslumbrante Praça Paris e o Aterro do Flamengo. O bairro guarda muitas histórias e 
já foi lugar da aristocracia. O ponto de partida para nosso passeio pela feira popular é a 
estação de metrô. Ao sair pela rua da Glória, basta atravessar o sinal e chegar à feira. 

Se o seu objetivo é apenas conhecer e desfrutar do ambiente de uma típica feira popular, 
não se furte a aceitar uma provinha de frutas tropicais como abacaxi, melancia e manga. 
Entre uma barraca e outra, enquanto os moradores fazem suas compras, os comerciantes 
anunciam suas ofertas. Um grito aqui e outro ali deixam o ambiente ainda mais 
interessante. Um dos sucessos da feira é o pastel. A barraca, que fica logo no início, é uma 
das mais disputadas e oferece sabores de carne, frango e queijo, entre outros. Também é 
possível encontrar quibes e caldo de cana-de-açúcar. O casamento de sabores é perfeito. 

Após circular pela feira, a dica é conhecer a Praça Paris, do outro lado da rua. Se o sabor das 
frutas ou o pastel abrirem seu apetite, que tal fazer um piquenique nos gramados? Aos 
domingos, o local fica cheio de cariocas. Muitos com crianças. Cercada, a praça é ideal para 
deixar os pequenos soltos. O parque foi construído em 1926 com projeto do urbanista 
francês Alfred Agache, que faz homenagem às típicas praças da capital francesa. Se preferir, 
você pode alugar uma bicicleta e explorar o Aterro do Flamengo, que tem suas pistas 
fechadas para lazer aos domingos. 



À tarde, quando a feira começa a ser desmontada e as ruas limpas pelos profissionais da 
prefeitura, o canteiro central da avenida vira palco para tradicionais rodas de samba. A 
música anima e atrai milhares de cariocas e turistas para o local. Uma das rodas mais 
conhecidas e concorridas é a Gloriosa, que ocupa o espaço todo terceiro domingo do mês. O 
samba vai longe. E, geralmente, é encerrado às 21 horas. Isso se não rolar um pedido de bis, 
com aquele desejo de adiar o fim do domingo. Vale a pena. 
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