
De Portugal para os saquinhos da feira no Rio 
 
Da década de 1930 até 1968 o ditador António de Oliveira Salazar era o manda-chuva de 
Portugal. Para seguir o que a ditadura queria, os jovens portugueses tinham que fazer parte do 
exército, obrigação que deixava as mães com medo de nunca mais verem seus filhos. O que 
esta história tem a ver com as feiras livres cariocas? Um de seus personagens: Vítor Antunes 
ainda guarda o sotaque português, apesar de ter mudado para o Brasil ainda jovem. Para não 
ser obrigado a lutar e correr risco de morte nas colônias africanas, veio ao Brasil. E em 1964 
começou a formar sua clientela nas feiras espalhadas pela cidade. 
 
Meu irmão se mudou para a França. Eu acabei no Brasil. Meu pai já morava aqui e vim para 
trabalhar com uns tios na lavoura – lembra. 
 
Com a experiência de trabalho com os tios na lavoura e mais tarde no comércio, Antunes 
resolveu ganhar a vida como feirante. Faz quatro por semana e prefere a da Urca, aos 
domingos. 
 
É uma feira menor, mas tenho clientes fixos, que vão lá só para comprar comigo. Eu confio no 
cliente e viramos até confidentes gaba-se Antunes. 
 
A família vai junto. A filha Adriana Antunes acorda cedo para ajudar a mãe Alice a preparar 
tudo para chegar na feira às 6h. 
 
Trabalho aqui desde 12 anos. O pouco que temos, tiramos deste comércio – conta Adriana. 
 
Inovações conquistam clientes 
 
Para não perder a clientela, Vitor está sempre atento às necessidades de seus fregueses. Com 
a vida corrida, percebeu há alguns anos que eles precisavam fazer tudo com menos tempo. 
Resolveu, então, vender os "saquinhos". Nos tais sacos de plástico, pode-se comprar cenoura 
ralada, couve em tiras, ervilha limpa e outras opções. 
 
É muito mais prático. O cliente leva exatamente o que vai usar e não precisa fazer sujeira em 
casa justifica Antunes, que incluiu agora as folhas de espinafre no saquinho - afirma que não 
há desperdício com esse sistema. 
 
Cada saquinho sai a R$ 2. Os que fazem mais sucesso são o sopão, que leva as verduras já 
limpas e juntas para a preparação da sopa; e o saladão, para preparar a salada com mais 
facilidade. Há ainda a cebola, a batata baroa e o alho, todos descascados. 
 
O lucro na venda de verduras não é grande. Com essa ideia conseguimos um faturamento 
maior, além de facilitar a vida do freguês. 
 
Antunes defende a feira como o melhor lugar para se comprar verduras, legumes e frutas. 
 
A qualidade é muito melhor. O preço pode até ser mais alto. Isso porque os supermercados 
compram em quantidade e nós (feirantes) compramos o que há de melhor faz propaganda. 
Além disso, não enganamos o cliente com a história do R$ 0,99. A balança diz o preço certo e 
muitas vezes arredondamos para menos. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A13. 
 
 
 
 
 


