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Rio is much more carioca at the Lavradio Street Fair 
 
You’ve probably already heard that “cariocas não gostam de dias nublados” (or, in English, 
“cariocas don’t like cloudy days”). The verse from a song by Adriana Calcanhoto, however, is 
not only about a constant wish of taking a dip in beautiful beaches like Copacabana and 
Ipanema. Rio residents – and why not tourists? - are all about outdoor events. In the first 
Saturday of every month, starting at 10am, Rua do Lavradio, in the City Center, is taken over by 
the Rio Antigo Street Fair – that has existed since 1996 and attracts nearly 20,000 people in 
each edition. The attractions go way beyond the 400 stalls spread across the 700-meter street. 
So be prepared! 
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Arrive early at the corner with Rua Mem de Sá. If you prefer, stop by at the Arcos da Lapa - is a 
former aqueduct located just a few meters from the fair – to take some pictures. Going into 
Rua do Lavradio is like going on a historical journey. First residential street of the city, Rua do 
Lavradio was inaugurated around 1770 by the Vice King, Marquis of Lavradio, to serve as 
passage from Arcos da Lapa to Largo do Rocio, now Praça Tiradentes. Over the years, the 
street had renowned residents and regulars, as journalist João do Rio, writers Lima Barreto and 
Machado de Assis, and Carmem Miranda and Madame Satã. 
 
The event was an idea fostered by the various antiquaries that took over the street in the 90’s. 
More than 20 years after its creation, the fair grew and now offers numerous products, from 
furniture to clothing, from accessories and handicrafts to decorative objects. Everything here is 
stylish and cool. Leaving the fair empty-handed is virtually impossible.  Shops, bars and 
restaurants also open during the fair. For a more relaxed and laidback atmosphere, exhibitors 
promote musical performances as well as photo exhibitions and dance shows. 
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After a stroll around the stalls, discovering curious objects from the past century, taking selfies 
and having fun with the attractions, it’s a safe bet you’re going to be starving. It’s time to pick a 
bar, order a capirinha or a beer, and have lunch. The options are many, for all tastes and 
pockets. Our recommendation is: find a table in one of the bars near the corner with Rua do 
Senado. Here you’ll feel like a true carioca, sitting at a table on the street, having a drink and 
certainly listening to samba, chorinho or MPB on the stage placed at Praça Emilinha Borba, just 
in front of you. The joy is contagious. 
 
If you’d rather have a rib-eye burger or a homemade sausage sandwich, head to Praça 
Tiradentes Square, which is very close. There you’ll find the Tiradentes Cultural. Rio Antigo 
Street Fair’s younger sibling was inaugurated in 2014. The logic is the same as of a street fair, 
but the stalls offer plenty of gastronomic options. Don’t miss the opportunity to try a craft 
beer or, if you chose to have lunch at Lavradio, a dessert might be an excellent option. 
Attractions with folk and regional music give an extra charm to your Saturday at this square. 
An invitation to locals and tourists of all ages. 
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So? Tired yet? Because your entertainment options are far from being over. On the corner of 
Rua do Senado with Gomes Freire - one block from the Rio Antigo Street Fair - you’ll find a 
traditional Portuguese warehouse. In the evening, the venue hosts a very popular roda de 
samba. Musicians spread around the tables and play some samba hits usually sung along by 
the regulars. In addition to enjoying the music, we recommend ordering a beer (they have 
excellent prices) and a cachaça. 
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To end the day, spend your last energies at the Baile Charme of Rio Antigo. The music starts 
around 4pm and attracts a crowd to Rua do Rezende, right at the center of the fair. DJs delight 
the dancers who have plenty of fun doing highly synchronized steps. Ending the Saturday like 
this might be an unforgettable experience.  
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Viva a alegria do Rio de Janeiro na Feira do Lavradio 
 
Você já deve ter ouvido que “cariocas não gostam de dias nublados”. O verso da música de 
Adriana Calcanhoto, no entanto, não se refere apenas ao desejo de mergulhar em belas praias 
como Copacabana e Ipanema. Eventos ao ar livre fazem a cabeça dos moradores do Rio de 
Janeiro e, por que não, de turistas. Todo primeiro sábado do mês, a partir das 10h, a Rua do 
Lavradio, no Centro, é tomada pela Feira do Rio Antigo, que acontece desde 1996 e a cada 
edição recebe cerca de 20 mil pessoas. As atrações vão muito além das 400 barracas que 
tomam os 700 metros da rua. Portanto, prepare-se! 
 
Chegue cedo e desembarque na esquina com a Rua Mem de Sá. Se preferir, dê uma passada 
para tirar fotos nos Arcos da Lapa, antigo aqueduto da cidade, que fica a alguns metros do 
início da feira. Entrar na Rua do Lavradio é embarcar numa viagem histórica. Primeira rua 
residencial da cidade, ela foi aberta por volta de 1770 pelo vice Rei, o Marquês do Lavradio, 
para que servisse de passagem dos Arcos da Lapa ao Largo do Rocio, hoje praça Tiradentes. Ao 
longo dos anos, teve moradores e frequentadores ilustres como o jornalista João do Rio, os 
escritores Lima Barreto e Machado de Assis, além de Carmem Miranda e Madame Satã. 
 
A ideia de promover o evento foi lançada pelos diversos antiquários que ocuparam os imóveis 
da rua na década de 90. Mais de 20 anos depois de seu início, a feira cresceu e oferece 
produtos diversos, de móveis a roupas, passando por acessórios, artesanatos e objetos de 
decoração. Tudo aqui tem estilo e parece descolado. Sair de mãos vazias é quase impossível. 
Durante a feira, lojas, bares e restaurantes também abrem as portas. Para garantir o clima 
descontraído ao passeio, os expositores promovem apresentações musicais, além de 
exposições de fotografias e shows de dança. 
 
Depois de passear pelas barraquinhas, descobrir objetos curiosos do século passado, tirar 
selfies e se divertir com as atrações, você, certamente, estará faminto. É hora de escolher um 
bar, pedir uma caipirinha ou uma cerveja, e almoçar. As opções são muitas, para todos os 
gostos e bolsos. Uma dica é conseguir uma mesa em um dos bares perto da esquina com a Rua 



do Senado. Aqui, você se sentirá como um verdadeiro carioca. Sentado numa mesa, na rua, 
tomando uma bebida e, certamente, ouvindo samba, chorinho ou MPB no palco localizado na 
praça Emilinha Borba, logo a frente. A alegria é contagiante. 
 
Se preferir um hambúrguer de costela ou um sanduíche de linguiça artesanal, caminhe até a 
praça Tiradentes, que fica bem pertinho. Lá, acontece a Tiradentes Cultural. Irmã mais nova da 
Feira do Rio Antigo, foi inaugurada em 2014. A lógica é de uma feirinha, mas as barracas aqui 
estão repletas de opções gastronômicas. Não deixe de provar um dos chopes artesanais ou, se 
tiver almoçado na Lavradio, um doce de sobremesa pode cair bem. As atrações com músicas 
folclóricas e regionais dão charme ao sábado na praça. Um convite a cariocas e turistas de 
todas as idades. 
 
E aí? Cansou? Pois as opções para diversão ainda não se esgotaram. Na esquina da rua do 
Senado com Gomes Freire - a um quarteirão da Feira do Rio Antigo -, está um tradicional 
armazém português. À tardinha, o local abriga uma concorrida roda de samba. Músicos se 
espalham em volta de algumas mesas e tocam sucessos do samba, na companhia de um belo 
coro formado pelos frequentadores. A pedida aqui, além do som, são as cervejas (com ótimo 
preço) e cachaças. 
 
Para encerrar o dia, gaste suas últimas energias no Baile Charme do Rio Antigo. O som começa 
por volta das 16h e atrai uma multidão à Rua do Rezende, bem no centro da feira. Os DJs 
fazem a alegria da galera, que se diverte fazendo passos milimetricamente sincronizados. 
Terminar o sábado assim pode ser inesquecível. 
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