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1. Resumo
O espaço de socialização mais elementar e popular é, sem dúvida, o café. O café
sempre esteve envolto numa aura mítica de encanto e simbolismos. Descrito por Balzac como
“o parlamento do povo”, associado a revoluções políticas, correntes literárias ou a sedes de
tertúlias, foi classificado como “o primeiro forum verdadeiramente popular” (Dias, 1999, pp. 8).
O café é um espaço de protagonismo político e cultural determinante na nossa
sociedade e, em termos urbanos, pode ser considerado como um espaço público quando
apropriado pelos utilizadores. Apesar de ser um espaço de gestão privada, a esplanada pode
ser interpretada como um espaço público e, sendo uma extensão do próprio café para a rua,
torna o espaço interior (que é o café) um pouco mais público.
O objectivo do trabalho é definir e caracterizar relações sociais e urbanas nos espaços
privados de socialização mais elementares, através de casos de estudo. Estudar diversas
tipologias de cafés e dos seus espaços de transição entre o público e o privado, demonstrando
o impacto que estes têm no espaço urbano e na maneira como são abordados e vistos pelos
seus utilizadores.
Tendo em conta os hábitos sociais e culturais da população pretende-se saber como os
cafés se afirmam no contexto urbano e transformam as suas vivências. Recorrendo a análises
físicas, sociais e históricas, revelam-se alguns dos segredos que estes locais encerram. É
nesse sentido que se inicia o trabalho com um capítulo (3.) dedicado à evolução do café
através do tempo, demonstrando como a história do país e da cidade se relaciona directamente
com este e como o mesmo se foi adaptando ao longo dos séculos.
No capítulo 4 são abordados os aspectos sociológicos e culturais associados ao
costume de ir ao café, ao qual estão directamente ligadas as necessidades de socialização e
de emancipação do indivíduo. O capital cultural do indivíduo é igualmente determinante na
escolha do tipo de espaço de socialização que o mesmo frequenta.
No capítulo 5 são estudadas várias formas de leitura e apropriação do espaço. São
descritos os principais elementos que ajudam à leitura do espaço: a arquitectura, os agentes
atmosféricos, as luzes e os ruídos, a disposição do mobiliário, os tipos de assentos disponíveis
e as distâncias praticadas.
No capítulo 6 são analisadas as diversas tipologias de espaços privados de socialização,
sendo o café a forma mais elementar e básica de socialização num espaço privado. Cada uma
destas tipologias corresponde a um tipo de relação e/ou uso do espaço. Como casos de estudo
são seleccionados vários exemplos nas tipologias abaixo mencionadas:
1. Café histórico;
2. Café em centro comercial;
3. Café inserido numa loja;
4. Rua café e
5. Café na frente ribeirinha.
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No capítulo 7 são apresentadas as conclusões. Em cada uma das diferentes tipologias
comparam-se as áreas dedicadas aos utilizadores, as distâncias praticadas entre os elementos
que ocupam o espaço e a disponibilidade e diferentes classes de lugares sentados.
Categorizam-se os métodos de demarcação do espaço e elaboram-se linhas gerais de factores
comuns em todos os casos de estudo.
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2. Abstract
The most elemental socialization space is the coffee shop. The coffee shop was always
enraptured in a mythical aura of symbolism and charms. Described by Balzac as the “parliament
of the people”, associated to political revolutions, literary thoughts or host for literary, social and
political gatherings, described as “the first truly popular forum” (Dias, 1999, pp. 8).
The coffee shop is a place of political and cultural enlightenment determinant to our
society and, in terms of urban space, may be considered as a public space gained by the users.
Tough it is a private space, the terrace can be interpreted as a public one and, as an extension
of the same coffee shop into the street, transforming the inside space (coffee shop) a little more
public.
The purpose of this work is to define and characterize social and urban relations in the
most elemental private socialization spaces, using study cases. Studying different typologies of
coffee shops and their transition spaces between the public and private, showing the impact
that these have on the urban space and the way they are approached and seen by their users.
Considering the sociological and cultural habits of the population we pretend to know how
the coffee shops affirm themselves in the urban context and how they transform their livings.
Using physical, sociological and historical analysis some secrets these places behold are
revealed. Regarding this, we begin our work with a chapter (3) devoted to the evolution of the
coffee shops through time, showing how the country’s and city’s history directly relate with it and
how the coffee shops adjusts over the time.
In chapter 4 we examine the sociological and cultural aspects associated to the custom of
going “for a cup of coffee”, which is directly related with the individual needs of socialization and
emancipation. The cultural background of the individual is equally determinant on the choice of
type of the socialization space that the same frequents.
In chapter 5 are studied several ways of reading and appropriating the space. The
principal elements that help to the knowledge of the space are described: the architecture, the
climacteric conditions, the lights and noises, the furniture display, the available seatings and the
distances observed.
In chapter 6 the different typologies of private spaces of socialization are analysed, being
the café the most elemental and basic form of socialization in a private space. These typologies
are symbolic and each one represents a type or relation and/or use of space. There are
selected several study cases in each of the typologies mentioned below:
1. Historic café;
2. Café in shopping mall;
3. Café inside a store;
4. Street café;
5. Café in the esplanade.
In chapter 7 is devoted to the conclusions. In each one of the different typologies we
compare the areas devoted to the users, the distances between the several elements and the
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availability and different classes of seating places. The methods of space demarcation are
categorized and the common factors on every case study are elaborated.
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3. Contextualização histórica dos cafés
Hoje em dia, “café” é uma palavra com dois significados distintos. Sinónimo de infusão
preparada com esta semente e, ao mesmo tempo, de estabelecimento onde se toma café e
outras bebidas.
O café como bebida terá sido inventado pelos árabes e inicialmente divulgado no Egipto,
na Síria e na Pérsia (Dias, 1999, pp. 14). Este hábito de tomar uma bebida escura e amarga
data de há muitos séculos atrás e foi originalmente importado de Constantinopla para o mundo
ocidental.
Em 1555 dois comerciantes sírios abriram em Constantinopla os dois primeiros salões
dedicados à venda e divulgação desta infusão. Este costume difundiu-se por toda a Europa,
destacando-se primeiramente as cidades de Viena, Veneza e Paris.
A chegada do café a Viena está associada a uma lenda: em 1683 o sultão turco Kara
Mustafa cercou a cidade de Viena, tendo sido posteriormente obrigado a fugir deixando todo o
seu espólio para trás. O oficial polaco Georg Kolschizky, responsável pela defesa da cidade,
reclamou para si diversos sacos com umas sementes até então desconhecidas. Kolschizky
criou em Viena uma taberna onde serviria a bebida, recorrendo ao uso de um novo sistema de
filtros para que as borras não estivessem presentes na chávena, adocicando-a com natas para
que o aspecto escuro não repugnasse os clientes.
Na Itália do século XVIII, após a aprovação do Papa, o café era uma bebida bastante
divulgada. São de destacar, como estabelecimentos mais emblemáticos, o Quadri e o Florian
na Praça de São Marcos em Veneza.

Figuras 1 e 2: Caffe Florian.

A difusão do café em França é devida aos italianos. Francesco Procopio Dei Coltelli
inaugura o Procope, na Paris de 1686, destacando-se pela sua decoração e baixelas
milionárias. No século XVIII, Paris é uma cidade que se destaca pelos cafés.

Figuras 3, 4 e 5: Procope.
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Anteriormente à revolução francesa estes estabelecimentos estavam intimamente
ligados às elites culturais, sendo depois popularizados. Nomes sonantes como o Café de Foy,
o Caveau, o Café de Chartres, o Café Méchanique e o Café des Italiens surgem no novo bairro
Palais-Royal.
Pouco após 1789, o Café de Foy expande o seu estabelecimento para a área sob as
arcadas nascendo assim a primeira esplanada.
Com a era dos boulevards, o café oitocentista caracteriza-se pela ostentação da sua
decoração e pela estrita ligação ao espaço urbano. Data desta época o Café de la Paix, ainda
hoje em funcionamento.

Figuras 6 e 7: Café de la Paix.

Desde muito cedo que os botequins estão presentes na cidade de Lisboa, mas o
costume de os frequentar só se tornou socialmente reconhecido pelos portugueses depois de
1755.
O primeiro café verdadeiramente luxuoso em Lisboa foi o Marcos Filipe, que contou com
a presença do Marquês de Pombal para a sua inauguração. Este café, sito no Largo do
Pelourinho, era famoso pelas suas neves. Recolhidas nas montanhas, as neves eram
cuidadosamente transportadas para a capital, onde eram vendidas como refrescos, após a
junção de aditivos, constituindo principal venda dos botequins.
Segundo Tinop, Nicola Breterio é o dono do botequim de seu nome, localizado no
Rossio. Ao café Nicola também pertenciam, em 1794, os números adjacentes (22 e 23), nos
quais existia uma sala de bilhar. Considerando-o como sua “academia”, o poeta Bocage era
presença assídua deste espaço. Foi encerrado em 1834.
José Pedro da Silva foi um célebre empregado do Nicola, estabelecendo-se
posteriormente por conta própria com o célebre Botequim das Parras, também no Rossio. Este
nome era alusivo à decoração da fachada com uvas e folhas de videira. José Pedro da Silva,
amado e respeitado pelos frequentadores literários do Nicola, criou no seu estabelecimento um
gabinete exclusivo para estes, notoriamente conhecido como “o agulheiro dos sábios”
Em 1808 a retirada das tropas napoleónicas de Lisboa gerou uma celebração imensa
por toda a cidade, que se iluminou para a ocasião. Mas foi o Botequim das Parras que se
destacou com luminárias festivas até então nunca vistas que iluminavam a escuridão nocturna
habitual de Lisboa e, a partir de então, o dono do Botequim das Parras ficou conhecido como
José Pedro das Laminárias. José Pedro da Silva continuou a acender as suas luminárias em
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todas as celebrações grandiosas que justificassem o feito. O último registo deste botequim é de
1840, sendo em 1916 substituído pela Leitaria Central e mais recentemente (década de 50 do
século XX) pelo snack-bar Pic-nic.
No século XIX os botequins ganham um novo prestígio e são designados de cafés.
Localizado no Chiado e inaugurado em 1820, o Marrare do Polimento pertencia a
António Marrare, que também possuía outros três botequins todos com o mesmo nome. Era o
“mais célebre estabelecimento comercial da Lisboa do Romantismo” e “ponto de encontro
favorito da geração de Garrett” (Dias, 1999, pp. 38). Decorado com mobiliário de luxo e
servindo os seus clientes com as mais requintadas baixelas, este estabelecimento adquiriu
protagonismo, sendo que só era permitida a entrada por meio de convite. Em 1866 o
estabelecimento é encerrado.
Em 1845 surgem os cafés Martinho e Suisso, no lado Norte da Praça Luís de Camões,
actualmente Praça Dom João da Câmara. O edifício do Café Suisso foi demolido em 1952 por
ordem da Câmara Municipal de Lisboa. Muitas vezes confundido com o Martinho da Arcada, o
Café Martinho foi um marco da vida literária da cidade de Lisboa. O seu proprietário, Martinho
Bartholomeu Rodrigues, tinha um filho no Batalhão Académico, Augusto Zepherino, estando
assim o estabelecimento ligado à Revolução da Maria da Fonte e sempre associado à revolta
política.
O café Martinho tinha a particularidade de ter uma pequena sala nos fundos destinada
unicamente às senhoras, onde estas podiam desfrutar das tão apreciadas neves, após a sua
deambulação pelo Passeio Público. A raridade e a qualidade das neves difundiu o nome da
casa e nenhuma senhora deixava de apreciar o seu sorvete, mesmo que para tal fosse
necessário

transpor

um

território

habitualmente

associado

ao

público

masculino.

Posteriormente, com a difusão da electricidade no início do século XX, qualquer habitação
dispunha dos meios necessários à criação e manutenção de sorvetes, deixando assim de ser
bem vista a presença de senhoras num estabelecimento dedicado exclusivamente aos clientes
masculinos.
Notáveis fregueses frequentavam regularmente o Café Martinho, entre eles Alexandre
Herculano, Bulhão Pato e posteriormente Rafael Bordalo Pinheiro. A remodelação total do café
em 1909, para a adaptação aos gostos da época, criou um desagrado por parte de alguns seus
clientes habituais, que deixavam assim de ter a mesma percepção do espaço. Somente no
século XX o Café Martinho é verdadeiramente conotado ao cariz intelectual. Com a abertura da
Cidade Universitária, perde muita clientela, sendo fechado em Maio de 1968.
O Café do Gelo foi um café emblemático associado ao movimento republicano no início
do século XX. Porém, na década de 70/80 perdeu todo o seu fulgor, dando lugar a um
estabelecimento de fast-food.
Estando em funcionamento durante cinquenta e cinco anos, o Café Royal abriu as suas
portas em 1904 no Cais do Sodré. Era frequentado por distintos fregueses entre os quais
Columbano Bordalo Pinheiro, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa, Gago Coutinho ou Mário
Cesariny. Aquando da segunda Grande Guerra acolhe indistintamente alemães, franceses e
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ingleses, que se refugiam no porto de Lisboa transformando, assim, este café num
estabelecimento multi-cultural, onde muitas vezes a própria língua portuguesa era suplantada.
O Palladium, sito no número um da Avenida da Liberdade, foi projectado por Norte
Júnior em 1909 e com interiores de Raul Tojal. Albergou tertúlias desde o final dos anos 30 e
encerrou na década de 70, dando lugar a um centro comercial.
A primeira casa A Brasileira foi inaugurada em 1903 no Porto, na Rua Sá da Bandeira,
com o intuito de vender café moído oriundo do Brasil. Os sócios desta casa eram Adriano
Telles, Cândido Alves e Félix de Mello e posteriormente Alves de Sousa.
Em Lisboa, A Brasileira foi fundada apenas por Adriano Telles em 1905. Começou por
vender somente café moído tendo depois da remodelação de 1908, já com mobiliário de café
de estilo renascentista e com uma tabacaria, adquirido a designação de “café”.
Em 1925 Norte Júnior redesenha a sua fachada e interior, inserindo pinturas modernistas
de Almada Negreiros, Jorge Barradas, Stuart, Bernardo Marques e José Pacheko. Em 1970 é
novamente remodelada, surgindo um balcão corrido em toda a sala principal. Devido a
consecutivos anos expostas ao fumo, pó e humidade, as pinturas apresentavam-se em mau
estado, tendo sido substituídas por pinturas da geração corrente, nomeadamente telas de
Manuel Baptista, Fernando de Azevedo, Nikias Skapinakis, Vespeira e António Palolo, João
Hogan, Carlos Calvet, Joaquim Rodrigo, Eduardo Nery e João Vieira.
O logótipo, associado à emblemática marca, figura em ambas as fachadas (portuense e
lisboeta), sendo mais associado à casa do Chiado, porque esta o registou primeiro (Figura 8).
Em 1907 é fundada em Braga A Brasileira por Adolpho Azevedo, tenho esta a
particularidade de no logótipo associado à casa, apresentar uma figura feminina em vez da
figura masculina (Figura 9).

Figura 8: A Brasileira lisboeta.

Figura 9: A Brasileira bracarense.

Em Novembro de 1905 A Brasileira distribuía gratuitamente um jornal onde figurava o
seguinte anúncio: “Na Rua Garrett, 120, está montado um estabelecimento denominado A
Brasileira, onde o genuíno café do Brasil, proveniente de Minas Gerais, depois de devidamente
torrado, por maneira a não perder nenhuma das qualidades essenciais, se mói e se prepara à
vista do público, oferecendo-se gratuitamente uma chávena a todo o comprador. Este

Tipificação dos espaços privados de socialização mais elementares e a sua relação com o espaço urbano

10

Dissertação final – Mestrado em Arquitectura

testemunho directo do facto é para o paladar o argumento mais convincente.” (Dias, 1999, pp.
139)
No início do século XX era frequente o café ser adulterado, por isso, o facto de ser
moído à vista de todos os fregueses atestava a confiança no produto verdadeiramente
genuíno.
Em 1911 Adriano Telles inaugura uma segunda casa na Praça Dom Pedro IV, fazendo
concorrência directa ao Café Martinho e ao Café Suisso. A fachada, com um imponente
alpendre de ferro e vidro, fazia alusões à casa mãe no Porto. Nos anos conturbados que
seguiram a Implantação da Republica eram vulgares os tiroteios ou revoluções. Data da época
a famosa fotografia onde se vê uma vidraça esburacada pelos tiros das balas (Figura 10). Em
1935 Cristino da Silva redesenha o estabelecimento acrescentando um salão de bilhar, com
entrada pela Rua 1º de Dezembro. O estabelecimento do Rossio encerrou na década de 60.
A Brasileira é o primeiro café que ficou associado à marca da torrefacção, seguida do
Chave d’Ouro e d’O Nicola.
Aberto ao público em 1916, o Chave de Ouro era um café no Rossio, no local de uma
antiga casa de ferragens com o mesmo nome. A sua fachada exuberante com um anjo a
coroar a entrada era a mais marcante da Praça Dom Pedro IV e era uma imagem da mesma
(Figura 11).

Figura 10: A Brasileira do Rossio com a vidraça estilhaçada.

Figura 11: O café Chave de Ouro.

No princípio da década de 20 este café era o preferido dos comerciantes da baixa
lisboeta e, por esta altura, foram introduzidas as “tardes de musicais”. Em 1936 foi feita uma
remodelação que sacrificou a fachada que o distinguia e foi construída uma fachada
modernista de Norte Júnior. Nos anos 40 e 50 foi local de oposição ao regime vigente do
Estado Novo. Em 1958 alberga o lançamento da candidatura de Humberto Delgado, originando
este acto o encerramento do café poucos meses depois.
Após o encerramento em 1834, O Nicola foi restabelecido em 1929 por Joaquim
Albuquerque, que o manteve na sua família por três gerações. A fachada de Norte Júnior data
do ano da reabertura e os interiores de Raul Tojal datam de 1935. A marca de café associada
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ao Nicola promove-o a nível nacional e espalha a imagem do poeta Bocage, outrora
frequentador de um estabelecimento homónimo sito no mesmo local.

Figura 12: O Nicola nos dias de hoje.

A Brasileira e O Nicola são dos poucos cafés sobreviventes que representam o
verdadeiro eixo cosmopolita da cidade e “tudo o que resta do Chiado literário e artístico” (Dias,
1999, pp. 145) está representado n’A Brasileira e na Pastelaria Benard.
A partir dos anos 60 do século XX a diferenciação entre café e pastelaria deixa de ser
tão acentuada, visto que o primeiro começa também a comercializar o seu “serviço próprio”.
Até aí os cafés eram exclusivamente de cariz masculino e as pastelarias, confeitarias e salões
de chá estavam associadas ao público feminino. As antigas barreiras entre comer e brincar
colapsaram e formaram algo de novo (Hanningan, 1998, pp. 93). Estas mudanças têm como
consequência a associação da palavra café a um sentido mais lato. “Há restaurantes
chamados “café”, centros de informática com acesso à Internet designados cyber-café,
múltiplos “come-em-pé” com bicha de pré-pagamento e letreiro a néon a dizer “café”. Há
mesmo bares com essa misteriosa designação, apesar de manterem fechado a sete chaves,
aquilo que sobre a rua, os cafés sempre abriram de par em par: as portas. Ao ponto de alguns
locais especializados no serviço de café, com as mesas à moda antiga, utilizarem agora um
neologismo que pretende, talvez, afastá-los de tanta confusão em torno do serviço: cafetaria.”
(Dias, 1999, pp. 104) “Com a perda desta ideia, nada permaneceu da Europa a não ser uma
entidade sem cultura, sem alma, uma entidade puramente geográfica e económica.” (Steiner,
2004, pp. 13)
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4. Hábitos sociais e culturais
Os hábitos sociais estão intimamente ligados com o local onde o indivíduo nasceu e vive,
bem como com as suas tradições e costumes, com a classe social em que se insere, com a
situação económica em que se encontra e com a formação que o indivíduo tem. Estes factores
revelam-se determinantes e condicionantes para os costumes sociológicos de cada indivíduo.
No decorrer da história os hábitos e actividades sociais modificaram-se e actualizaramse ciclicamente, havendo muitas vezes a ânsia de procurar o “mais novo”, “mais moderno” e,
claro está, “mais socialmente reconhecido”. É ainda importante salientar a estrita relação entre
o poder e a cultura. “O que se passa no campo cultural não é independente do estado das
relações objectivas entre posições e disposições nos outros campos, em especial no campo do
poder.” (Lopes, 2000, pp. 17)
Desde o fim do século XIX a população trabalhadora passa a dispor de mais tempo de
lazer, havendo simultaneamente um aumento de salários e mais mulheres a fazerem parte da
classe trabalhadora (Hanningan, 1998, pp. 17). O tempo livre é tipicamente preenchido por idas
a museus, óperas, casino ou a corridas de cavalos, nas classes sociais mais altas. Em
oposição, as classes mais baixas frequentam os teatros de variedades. É assim o panorama na
América do Norte. Na década de 1950 observa-se nos Estados Unidos da América um grande
decréscimo nas saídas sociais da população. As justificações para as escassas “saídas à rua”
são diversas. A população era maioritariamente constituída por jovens casais acarretando a
responsabilidade do sustento uma família e os encargos dos novos e florescentes bairros dos
subúrbios. Estes jovens e orgulhosos proprietários dos subúrbios tinham de conduzir grandes
distâncias para aceder aos entretenimentos em oposição à vida na cidade onde o local de
convívio está perto da habitação. A vulgarização da televisão nos lares americanos ia ainda
acentuar a vontade de ficar em casa (Hanningan, 1998, pp. 35). Na sétima década de 1970 o
tempo de lazer do povo americano era dividido habitualmente entre o quintal das traseiras e o
televisionamento (Hanningan, 1998, pp. 35).
Os dias de hoje são caracterizados pelos mais pessimistas como dias de luto da nossa
cultura. “Culturalmente a Europa do séc. XX retrocedeu à Idade Média” (Steiner, 2004, pp. 14).
Mas a verdade é que “…um maior leque de escolhas se encontra associado a situações de
classe com alto volume de capitais, enquanto que as camadas populares concentram as
actividades culturais exclusivamente no televisionamento, possuindo objectivamente um menor
espaço de opções.” (Lopes, 2000, pp. 38) “o direito à cidade tornou-se apanágio de uma
minoria em ascensão. “ (…) para os jovens e os ricos, para os educados e privilegiados, as
coisas não podiam ter sido melhores. O mundo dos imóveis, das finanças e dos serviços
cresceu, bem como a “massa cultural” dedicada à produção de imagens, de conhecimentos e
de formas estéticas e cultura”.” (Lopes, 2000, pp. 80)
Contudo “…multiplicam-se os projectos pessoais intimamente ligados à intensidade sub
cultural referida por Fischer, enfraquecendo-se os projectos colectivos e os domínios públicos.”
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(Lopes, 2000, pp. 74) “the city was becoming as much a place of play as a place of work”
(Hanningan, 1998, pp. 15)
Esta especificação da oferta com o objectivo de atrair um público-alvo muito singular,
proporciona uma maior variedade e hipóteses de escolha por parte de um público selecto.
Porém, com a oferta de mais estabelecimentos de entretenimento “…o espaço público é
gradualmente substituído por entidades privadas.”, havendo por isso uma “…descontinuidade
dos espaço urbano contemporâneo…” (Lopes, 2000, pp. 74). Estes espaços são de
importância extrema para uma vivência saudável da cidade e o espaço semiprivado ganha um
protagonismo crescente, bem como a sua relação directa com o espaço público que lhe é
adjacente. “O espaço semiprivado, por seu lado, surge como um contraponto ao esvaziamento
de esfera pública (centros comerciais, discotecas, restaurantes, …), mas enquanto espaço de
fraca especificidade local, imbuído de uma lógica de “desterritorialização universalista”.”
(Lopes, 2000, pp. 75)
João Lopes (2000), no seu livro “A cidade e a cultura. Um estudo sobre práticas culturais
urbanas” caracteriza os diferentes espaços, na tabela que se segue, associando directamente
as práticas sociais ao tipo de espaço em que são praticadas.

Figura 13: Classificação das práticas culturais.

De salientar que “A inclusão dos centros comerciais no espaço público justifica-se pelo
facto incontornável de serem o “passeio público” da actualidade (sub)urbana, de acesso quase
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livre e potencialmente gratuito. Não esquecemos todavia, que constituem “mundos artificiais”
onde se exerce de forma velada uma efectiva selecção e controlo sociais.” (Lopes, 2000, pp.
199)
Actualmente a principal justificação para o “ficar em casa” são os índices elevadíssimos
de televisionamento, sendo que a muitas vezes a alternativa é um passeio pelo centro
comercial, também associado a défices de formação cultural com a reduzida exposição a uma
oferta lúdica alternativa (Lopes, 2000, pp. 186).

Figura 14: Frequência de práticas expressivas semipúblicas, por escalões etários.

Após a análise do quadro anterior concluímos que os principais frequentadores das
práticas expressivas semi públicas são os indivíduos na classe etária inferior a vinte anos. Este
facto é justificado porque o café “de bairro” é visto como um prolongamento do espaço
domiciliar, sendo que o grupo etário mais jovem, e por isso mais dependente, opta por utilizar
este estabelecimento mais frequentemente.
“Os tempos livres de sociabilidade local apresentam-se, a maior parte das vezes, “como
uma extensão física das redes constituídas pelo fórum doméstico, na rua e no bairro (espaços
públicos que, no entanto, através dos agentes específicos que os apropriam, são “controlados”
pela “unidade doméstica”)”” (João Seda Nunes citado por Lopes, 2000, pp. 87). “No caso do
café (…) investimentos relacionais no quadro de práticas de sociabilidade local que de certa
forma prolongam o espaço residencial no seu sentido mais amplo.” (Lopes, 2000, pp. 237)
“Em Lisboa os tempos livres de sociabilidade local, como ir à missa, frequentar cafés e
cervejarias, etc., assumem valores elevados.” (Lopes, 2000, pp. 86) No Porto (…) 64,8% dos
inquiridos vão ao café pelo menos uma vez por semana (Lopes, 2000, pp. 87).
O café de bairro serve de escalão intermédio ao jovem que deseja frequentar espaços
tipicamente nocturnos como bares ou discotecas. Os cafés e esplanadas prolongam o habitat
residencial (Lopes, 2000, pp. 284), mas são também associados a “sair à noite” por uma
percentagem significativa dos inquiridos, seguindo os bares e discotecas (Figura 15).
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Figura 15: Lugares associados a “sair à noite”.

A “noite” está usualmente associada a uma liberdade que os hábitos diurnos e laborais
não nos proporcionam. “Em suma noite e dia, produção e consumo, norma e transgressão,
constrangimento e liberdade, distanciamento e proximidade, eu individual e eu social devem
ser vistos como pólos relacionais, em permanente tensão.” (Lopes, 2000, pp. 223)
Cada estabelecimento está usualmente associado a um determinado público e a uma
classe social e etária. Contudo a idade média dos utilizadores destes espaços costuma ser
relativamente baixa, pois “a idade e o estado civil relacionam-se intimamente com a orientação
das práticas de sociabilidade.” “a sociabilidade decresce claramente com o aumento de idade e
com determinadas etapas do ciclo da vida, em particular o casamento e o nascimento do
primeiro filho.” (Lopes, 2000, pp. 297) “O tempo livre disponível torna-se residual, em especial
para as mulheres, os menos jovens e os que são oriundas das camadas mais desfavorecidos”
(Lopes, 2000, pp. 86) Como consequência dá-se o “… rápido processo de envelhecimento
cultural que caracteriza os jovens portugueses em geral, a obtenção de um posto de trabalho e
a constituição de família própria implicam uma redução drástica das sociabilidades
extrafamiliares e da “cultura de saídas” acentuando-se, por conseguinte, a domesticidade.”
(Lopes, 2000, pp. 99)
Podemos então separar etariamente por dois grupos os frequentadores destes espaços:
1) Adolescentes – “São igualmente praticantes assíduos do espaço semipúblico, em
particular na sua vertente convivial e expressiva, enquanto eventual possibilidade de “fuga” ao
controlo endodomiciliar (…) e de experimentação de novos cenários de interacção, num
processo paralelo (…) ao aumento da oferta urbana de lazer.” (Lopes, 2000, pp. 333)
2) Pós adolescentes – “aderem mais às práticas receptivas semi-públicas, bem como às
iniciativas eruditas de cariz informativo, o que sublinha a existência de um patamar mínimo de
recrutamento para actividades que exigem a acumulação de um certo volume de capital
informacional e cultural.” (Lopes, 2000, pp. 333)
É de distinguir ainda que o aumento da idade da consagração do matrimónio e a maior
taxa de divórcios gera um novo grupo de solteiros não juvenis que têm exigências concretas e,
muitas vezes, necessidades de afirmações sociais. “o terreno das lutas sociais urbanas
deslocou-se do domínio da produção para as esferas da cultura, da estética e do consumo.”
(Lopes, 2000, pp. 79) Os espaços são conotados com capital social e escolar e o espaço é
caracterizado pelos seus utilizadores (Hanningan, 1998, pp. 78). “The success of our urban
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encounters and experiences are determined on the basis of collective associations with
celebrities.” (Hanningan, 1998, pp. 68)
“poder económico e capital escolar na procura de poder simbólico, através de sinais
exteriores de distinção. A estética associada ao processo de gentrificação ilustra bem a
dimensão classista do fenómeno, tanto na reapropriação do passado, através de recuperação
de uma certa arquitectura (…), como na estilização do quotidiano patente no tipo de saídas
culturais e nos objectos ostentados, (…) metamorfoseados em fetiches ou marcadores
simbólicos.” (Lopes, 2000, pp. 78)
Pela definição que Jan Gehl (2001) dá de actividade social esta toma lugar sempre que
duas pessoas estão juntas no mesmo espaço e que ver, ouvir ou encontrar-se com outra
pessoa é, em si, uma actividade social (Gehl, 2001, pp. 15). Estas vivências podem ser
caracterizadas como de alta ou baixa intensidade, desde os amigos íntimos a contacto
passivos, respectivamente, não deixando nenhum de ser um encontro social e cada um com a
sua relativa importância para a esfera social do indivíduo (Figura 16).

Figura 16: Diversas formas de contacto.

Com a emancipação da mulher a distinção sexual já não se encontra neste tipo de
espaços, “não só não se verifica qualquer discrepância em termos de tendência entre os dois
sexos, como, inclusivamente, se denota uma ligeira adesão superior por parte das mulheres.”
(Lopes, 2000, pp. 249) (Figura 17). O espaço semipúblico é tipicamente muito mais
frequentado que o espaço público e por indivíduos com um maior capital escolar. Esta
frequência pode ser interpretada como um investimento em redes de sociabilidade de entes
afectivamente próximos (Lopes, 2000, pp. 284) (Figura 18).

Figura 17 Frequência do espaço semipúblico, por sexo. Figura 18 Frequência do espaço semipúblico, por capital
s

escolar de ego.
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Os cafés tendem a ser cada vez mais especializados em função do público que servem
e das necessidades sociológicas da população. As modas, faixas etárias, capital escolar, social
e financeiro dos frequentadores são determinantes para a sobrevivência e proliferação dos
estabelecimentos.
Em jeito de aviso, Dias (1999) adverte-nos para o problema dos cafés tipicamente
históricos que hoje se deparam com problemas muito concretos: “Num país ancestralmente
pobre, a frequência do café teria de ressentir-se dos novos hábitos sociais. Passando a servir
todos – e não apenas as elites económicas e intelectuais – os cafés de Lisboa deparam-se
com problemas muito concretos da falta de civismo, asseio ou fidelidade dos seus clientes
novos.” (Dias, 1999, pp. 9)

Tipificação dos espaços privados de socialização mais elementares e a sua relação com o espaço urbano

18

Dissertação final – Mestrado em Arquitectura

5. Leitura e apropriação do espaço: casos de estudo
Existem diversos factores que distinguem os espaços que usamos. Factores físicos
como o Sol e a sombra, o calor e o frio, o local onde está o estabelecimento. A história do
lugar, o sistema de vistas, os chamarizes, a acessibilidade a publicidade, tudo isto determina e
condiciona o sucesso do espaço. Neste capítulo visamos enunciar diversas características, que
serão depois analisadas em diferentes espaços no capítulo seguinte.
No caso específico de um café e das suas esplanadas existe uma grande condicionante.
Gehl insere estas actividades na categoria de “optional activities”, pois só tomam lugar quando
as condições externas são óptimas, ou quando o tempo e o lugar convidam as pessoas, ou
seja, dependem directamente das condições físicas exteriores. (Gehl, 2001, pp. 15)
Os pontos-chave necessários para o bom funcionamento de um lugar foram já
analisados em vários estudos, baseados em longas observações de diversas pessoas e em
diferentes espaços. Tanto William Whyte (2004) como Ronag Wiedenhoeft (1981) reuniram as
características que consideram imprescindíveis para o sucesso de um espaço urbano. No
estudo de Whyte, o Sol, as árvores, a água, os lugares para sentar e a comida são referidos
como essenciais para o sucesso de um espaço. Wiedenhoeft considera que a sensação de
reconhecimento do espaço, a satisfação psicológica, a ausência de veículos automóveis, a
existência de mudanças de níveis, o motivo que leva à deslocação, o lugar para sentar, a
actividade humana, as lojas, a comida e a bebida, os materiais e as texturas de qualidade
estética e o material vegetal e a água são realmente os indícios necessários para o
funcionamento ideal de um espaço. Contudo, estas características são meramente
orientadoras, pois é possível um espaço funcionar socialmente e a nível urbano, sem
corresponder necessariamente a esta generalização estrita.
A relação entre os edifícios e o espaço urbano também é determinantemente benéfico
para o bom funcionamento de um café. “If contact between buildings is missing, the lower end
of the contact scale disappears.” (Gehl, 2001, pp. 19) Um espaço urbano “saudável”
proporciona mais facilmente uma melhor relação entre o interior o exterior.
Não podemos esquecer que um café funciona como uma atracção, onde a sua ligação
directa com o espaço público e a sua esplanada funcionam como um convite directo para o
cliente entrar. “the sidewalk café works as a direct invitation to join in” (Gehl, 2001, pp. 117) As
pessoas tendem a escolher locais, onde haja uma atracção ou uma actividade para observar.
“… the life on the sidewalk in front of the café is the prime attraction (…) café chairs throughout
the world are oriented toward the most active area nearby” (Gehl, 2001, pp. 29) Esta
observação pode ser para um sistema de vistas privilegiado ou apenas para os transeuntes
que circulam em redor da esplanada. Concluindo-se assim que quando existe uma relação
visual directa entre o espaço público e privado os estabelecimentos beneficiam. “Youth clubs
and community centers with windows on the street have more members than clubs in basement
rooms because passreby are inspired to join in by seeing what is going on and who is
participating.” (Gehl, 2001, pp. 117)
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Dependendo do tipo de estabelecimento “…também o exterior é colonizável; e os
agentes dessa colonização tentarão humanizar o mais possível a paisagem, à semelhança do
que já fazem em relação aos interiores.” (Cullen, 1983, pp. 30). Esta colonização pode ser mais
ou menos perceptível no exterior, dependendo do tipo de estabelecimento e do espaço urbano
em que se enquadra. Nas Figuras 19 e 20 podemos observar como, na mesma rua a uma
curta distância, há uma ocupação distinta mas semelhante, correspondendo ao carácter
existente nos interiores destes espaços.

Figura 19: Esplanada na Rua das Portas Sto. Antão.

Figura: 20 Esplanada na Rua das Portas Sto. Antão.

Quando observamos qualquer esplanada a primeira peculiaridade que nos é
apresentada é a necessidade de demarcação do espaço, muitas vezes feita com carácter
meramente decorativo, mas quando bem realizada responde a uma função específica, que
resulta no bem-estar do cliente.
“Terá de ser [o exterior] um meio destinado ao ser humano na sua totalidade, que o
poderá reclamar para si, ocupando-o quer estaticamente quer pelo movimento.” (Cullen, 1983,
pp. 30)
Se os factores externos não são óptimos e existe muito tráfego automóvel, ou o clima é
particularmente severo, é necessário tomar diversas medidas para assegurar o conforto dos
utentes. É importante assegurar a protecção do clima mais rigoroso para obter as condições
satisfatórias à realização actividades no exterior (Gehl, 2001, pp. 177). Nas ruas muito
movimentadas, com ruídos intensos, a conversação é difícil (Gehl, 2001, pp. 169). Outras
condicionantes, diversas vezes enunciadas, são o vento e o Sol, ambos valorizados e por
vezes indesejados. No nosso clima mediterrânico apreciamos o Sol, desde que este não seja
em demasia. No Inverno, uma esplanada com uma orientação solar favorável pode continuar
activa, sendo preferencialmente escolhida pelos utilizadores, ao contrário de certos locais com
orientação a Norte ou com clima mais rigoroso. “A narrow wedge of sunlight began moving
across the plaza and, as it did, so did the sitters. Where there was sun, they sat: where there
was none, they didn’t.” (Whyte, 2004, pp. 40)
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Figura 21: Desfrutando o Sol.

No Verão os locais podem sofrer de demasiada exposição solar, onde pequenos
acessórios de carácter mais decorativo podem revelar-se muito úteis para colmatar alguns
problemas. Protecções para o vento e o Sol estrategicamente usadas como elementos
delimitadores do espaço, ou mesmo arbusto e sebes, que também servem de restrição. Pode
dar-se o caso da delimitação do espaço ser muitas vezes de fragilidade extrema (Cullen, 1983,
pp. 34), mas mesmo assim eficiente.
“Only in very hot weather will the sunny spots be vacant. Relative warmth is important.”
(Whyte, 2004, pp. 44)
Existem outros factores externos, como o ruído ou a iluminação, que muitas vezes
caracterizaríamos à primeira vista como negativos, mas que podem surtir um efeito positivo:
“um ruído intenso ou uma luz fraca terão geralmente como efeito aproximar os indivíduos uns
dos outros” (Hall, 1986, pp. 136), dando assim um carácter de intimidade ao espaço, que não
seria espectável à primeira vista.

Figura 22: Aproximação para conversar.

A arquitectura tem um papel determinante na vivência dos espaços e a sua apropriação
pelas pessoas tem mais sucesso quando há preocupação por parte do projectista, quer no
espaço público quer no privado.
A um primeiro nível são as características arquitectónicas que orientam a apropriação do
espaço. Pormenores arquitectónicos como fachadas irregulares ou escadarias também podem
ser benéficas e potenciar a apropriação espontânea. “Good cities for staying out in have
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irregular facades and a variety of supports in their outdoor spaces.” (Gehl, 2001, pp. 155) No
entanto é necessário ser prudente no uso de certas soluções, pois podem condicionar o acesso
a pessoas com mobilidade reduzida, “stairs often represent an important practical and
psychological barrier” (Gehl, 2001, pp. 145)
Num nível diferente está a adaptação do espaço com o uso de técnicas de decoração,
que potenciam e maximizam os diferentes espaços. Através da escolha e disposição das
mesas e cadeiras, da dimensão e estilo deste móveis, da colocação estratégica da iluminação,
bem como da selecção das cores e texturas que rodeiam o utilizador, o espaço é caracterizado
e relaciona-se directamente com os seus frequentadores.
A disposição de lugares para sentar deve ser meticulosamente pensada, pois ao criar
diversas áreas com consequentes subáreas, são gerados uma série de espaços, que
diferentes grupos irão apropriar. “Each bench or seating area should preferably have an
individual local quality and should be placed where there is, for example, a small space within a
space, a niche, a corner, a place that offers intimacy and security and, as a rule a good
microclimate as well.” (Gehl, 2001, pp. 159-161)
Mesmo após a cuidadosa disposição de todo o mobiliário existe uma preferência
constante por certos lugares específicos. Os lugares que observam mais actividades ou
pessoas são os mais procurados. O domínio visual do local onde o sujeito se encontra, é
determinante para a satisfação do mesmo, “…great majority of people (…) select their sites (…)
right on or very close to the traffic lines intersecting the plaza.” (Whyte, 2004, pp. 25). “Benches
that provide good view of surrounding activities are used more than benches with less or no
view of others.” (Gehl, 2001, pp. 29)
Existem contudo outros factores, como a protecção que o espaço proporciona ao seu
utilizador, que são tidos em consideração pelos seus utentes a um nível quase inconsciente. A
preocupação de retracção em caso de ameaça é assumida quando o utente se coloca numa
posição visual dominante com a sua retaguarda protegida. Gehl verifica nos seus estudos e
observações que “The most popular places to sit can be found at the edges of open spaces,
where the sitter’s back is protected, the view unobstructed, and the local climate most
favourable.” (Gehl, 2001, pp. 158)
Os frequentadores de restaurantes têm preferências claras e corroboram a ideia de
segurança que uma mesa colocada ao longo de uma parede ou num local resguardado, mas
com domínio visual, proporciona. “Those who seat people at restaurants will confirm that many
guests, both singly and in groups, refuse categorically to accept a table in the middle of the
room if there is any possibility at all of getting a seat along a wall.” (Derek de Jonge mencionado
por Gehl, 2001, pp. 159)
A conversa espontânea e a interacção entre pessoas não são de todo indiferentes a
todos os aspectos enunciados acima. Hall, antropólogo americano, que define o homem como
“prisioneiro do seu organismo” (Hall, 1986, pp. 8) estudou a interacção de pessoas e a posição
ideal para fomentar a conversa espontânea, numa mesa de um metro de largura por dois
metros de comprimento (Figura 23). Concluiu que a situação de canto era a ideal para este tipo
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de abordagem. “A situação ao canto, com os interlocutores situados de um lado e de outro de
um ângulo recto, suscita seis vezes mais conversas do que uma situação de face-a-face, um
metro de distância, e duas vezes mais do que a disposição em que os interlocutores se
encontram lado a lado.” (Hall, 1986, pp. 127)

Figura 23: Esquema das comunicações possíveis em torno de uma mesa (estudo de Hall).

Em jeito de complemento, Jan Gehl chega à mesma conclusão e acrescenta que na
situação de canto, os intervenientes podem também evitar a conversação, se assim o
desejarem. “When sitting at an angle to one another it is a bit easier to start a conversation if
there is mutual interest in doing so, and if conversation is not wanted, it is also easier to free
oneself from an undesired situation.” (Gehl, 2001, pp. 172)
Outro condicionante ao local e ao seu tipo de utilizadores é o tipo de lugar sentado
disponível, variando as preferências consoante os diversos grupos de pessoas. Gehl distingue
duas classes distintas de lugares. A classe de “primary seating” da qual fazem parte os bancos
e as cadeiras e satisfazem todos os grupos de pessoas. Devem ser dispostas a todas as
categorias de utilizadores e de preferência em locais onde o espaço é limitado (Gehl, 2001, pp.
161). A classe seguinte, “secondary seating”, abrange os lugares onde a pessoa se pode
sentar tais como escadas, pedestais, paredes baixas, muros ou outras soluções
arquitectónicas. Estas soluções têm a vantagem de proporcionar muitos lugares sem que os
espaços pareçam abandonados e vazios quando a lotação não é máxima e estes são
utilizados por pessoas tipicamente mais jovens (Gehl, 2001, pp. 163).
A escolha do tipo de lugar sentado está relacionada também com o que Hall define como
distância pessoal, pois o tipo de assento e a sua maior ou menor formalidade, bem como a do
local, condiciona as distâncias pessoais e consequentemente as vivências de um espaço. Por
definição a “distância desempenha o papel de um balão invisível que rodeia o organismo. Dois
animais, cada um deles rodeado pelo seu balão, mudam de atitude quando os balões se
sobrepõem. A organização social influi igualmente sobre a constituição da distância pessoal.”
(Hall, 1986, pp. 25) Este afastamento está patente nas nossas vivências diárias e varia
consoante a actividade social e profissional que temos, a intimidade que temos com os que nos
envolvem, e principalmente com o local e actividade que estamos a executar. São então oito as
classificações atribuídas (Figura 24):
1) Distância íntima: modo próximo < 0,15 m.
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Distância do acto da luta e sexual, do reconforto e da protecção. A voz desempenha um
papel menor no processo de comunicação, o qual de realiza por outros meios;
2) Distância íntima: modo afastado 0,15 a 0,40 m.
Os transportes colectivos cheios pessoas completamente estranhas podem colocá-las
em relações de proximidade que seriam normalmente consideradas íntimas, mas em que os
utentes dispõem de armas defensivas;
3) Distância pessoal: modo próximo 0,45 – 0,75 m.
Distância proporciona aos interessados de se agarrarem ou tocarem pelas suas
extremidades superiores;
4) Distância pessoal: modo longínquo 0,75 -1,25 m.
Os dedos tocam-se na condição dos dois indivíduos estenderem os braços
simultaneamente, é o limite do alcance físico em relação a outrem;
5) Distância social: modo próximo 1,20 – 2,10 m.
É a distância das negociações impessoais, das pessoas que trabalham juntas ou
reuniões informais;
6) Distância social: modo longínquo 2,10 – 3,60 m.
É uma distância mais formal;
7) Distância pública: modo próximo 3,60 – 7,50 m;
8) Distância pública: modo afastado > 7,50 m.

Figura 24: Esquema de distâncias segundo Edward T.Hall.

Nos casos de estudo que se seguem podemos observar distâncias que se enquadram
entre a distância íntima: modo afastado até à distância pública: modo afastado, dependendo do
espaço que estamos a analisar: uma esplanada típica, um “lounge” mais relaxado ou até o
conceito de uma própria rua como local de convívio.
De concluir como ideia geral que “O que é desejável é a flexibilidade do espaço e uma
congruência entre o plano e a função, garantindo uma variedade de espaços que se prestem
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ou não aos contactos referidos conforme as ocasiões e os humores dos indivíduos.” (Hall,
1986, pp. 129)
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6. Tipificação das soluções estudadas
Neste capítulo são analisadas cinco tipologias de espaços privados de socialização: o
café histórico, o café em centro comercial, o café inserido numa loja, a rua café e o café na
frente ribeirinha.
A primeira tipologia escolhida foi o café histórico, pois é o “café” original e um dos
elementos mais marcantes na história da cidade.
O café em centro comercial foi seleccionado pela importância crescente que tem nas
vivências diárias. A impessoalidade a ele associada contraria a ideologia de café, contudo
existe uma tendência crescente de substituição progressiva da primeira tipologia por esta, por
razões económicas.
O café inserido numa loja é um fenómeno interessante e recente, é utilizado como isco
de atracção do cliente à sua loja. Esta tipologia é vista como uma reinterpretação da primeira.
A rua café é um resultado da materialização de um eixo num café, apesar de este ser
gerido por entidades diferentes funciona como um só. O fenómeno pode ser observado ao
longo de diversas ruas da Baixa Pombalina ou no Bairro Alto.
O café na frente ribeirinha visa mostrar o impacto visual que grandes planos de água têm
sobre a cidade. Estes dominam a disposição dos espaços, a circulação e a relação com o
espaço urbano.
Cada categoria representa uma relação diferente entre o espaço privado e o espaço
urbano. Não pretendemos de maneira alguma dizer que apenas existem estas cinco
categorias, mas estão, seguramente, entre as mais representativas na cidade de Lisboa.
Para analisar a forma mais elementar e básica de socialização num espaço privado
seguimos uma metodologia semelhante para todas as tipologias. No decurso de várias visitas
aos locais em estudo foram observados os espaços, os seus utilizadores e a interacção que
ambos têm com o espaço urbano. Tentámos avaliar o propósito de visita dos seus clientes e a
influência que o espaço físico tem. Após o registo e observação de dados, foram elaborados
diagramas de utilização, que têm em consideração a disposição do mobiliário fixo e móvel, a
circulação nos cafés, a interacção entre os utilizadores e destes com o espaço circundante e as
distâncias praticadas.
Em anexo podemos ainda observar todos os casos de estudo à mesma escala,
comparando assim as diferentes áreas e tipologias. No primeiro anexo encontram-se dispostas
as plantas dos locais de estudo e nos anexos dois e três são confrontadas as áreas públicas e
de serviço respectivamente.
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6.1 Café histórico
A relevância que certos cafés têm na história da cidade levou à escolha desta tipologia.
Apesar de carismáticos são raros os exemplares que sobreviveram ao encerramento
sistemático que se deu nas últimas décadas. Baseados na importância histórica já mencionada
no capítulo 3 e no contexto territorial da Baixa Pombalina, decidimos estudar três casos: O
Nicola, A Brasileira e a Pastelaria Suiça (ver Figura 25).
A Pastelaria Suiça apesar de não ser de extrema importância para a história dos cafés, é
um bom exemplo para representar os cafés vistos e apropriados como espaço público, como
explicaremos de seguida.

Figura 25: Localização dos cafés históricos em estudo.
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6.1.1 O Nicola
O Nicola, sito na Praça Dom Pedro IV, tem a particularidade de ter as duas fachadas em
ruas diferentes, podendo ser atravessado pelos transeuntes da Praça Dom Pedro IV para a
Rua 1º de Dezembro. A imponência da praça real comparada com a rua secundária, bem como
outros factores físicos, nomeadamente o desnível, fazem com que o atravessamento não seja
muito realizado.
A esplanada na Praça Dom Pedro IV tem bastante afluência, no entanto só se encontra
montada nos meses de Verão, por estar virada a Nordeste. Esta é disposta mesmo junto à
fachada, sendo a circulação da praça em frente à mesma. A sua dimensão está condicionada
pela largura da fachada. Os seus limites são reforçados pelo desenho do pavimento e por
pequenos canteiros. A lotação desta esplanada varia consoante a época do ano. No Verão tem
a sua lotação máxima de 67 pessoas, ocupando sensivelmente o dobro da área, quando
comparada com as estações da Primavera e Outono. Na época média a grelha de escoamento
de águas e a transição de pavimento delimitam a área da esplanada (Figuras 26 e 27),
enquanto que na época alta o desenho do pavimento e as árvores são os elementos
orientadores (Figuras 32, 33 e 34).

Figura 26: Esplanada em época média.

Figura 27: Esplanada em época baixa.

O espaço interior está dividido em duas zonas, a zona de pequenas mesas associadas
ao balcão e a zona de refeições.
O balcão longitudinal marca imponentemente a sua presença quando se entra pela
Praça Dom Pedro IV. Uma fila de pequenas mesas acompanha o balcão na parede oposta. Ao
fundo, a zona de refeições é um pouco mais ampla. Desta pode aceder-se à Rua 1º de
Dezembro, mas o desnível entre as duas fachadas obriga à existência de quatro de degraus,
num espaço muito acanhado, que acabam por servir de barreira.
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Figura 28: Entrada posterior.

Figura 29: Mesas na zona de bar. Figura 30: Espaço de refeições.

Na cave está localizado o restaurante, ao qual só se pode aceder através de umas
escadas interiores situadas na parte posterior do café, onde a visibilidade é reduzida sendo por
isso necessário colocar um sinal luminoso.

Figura 31: Acesso à cave.

Figura 32: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)
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Na Figura 32 estão assinaladas as principais circulações no café e no espaço urbano
adjacente. Quando a área de esplanada é máxima, esta está alinhada com a esplanada do
estabelecimento contíguo (Pic-nic) e ambas condicionam a circulação dos transeuntes. Os
clientes deste espaço são tipicamente turistas que, deambulando pela Baixa Pombalina, param
neste estabelecimento, expondo-se à grandiosidade da praça histórica e do elemento focal que
é a coluna coríntia com a estátua pedestre de Dom Pedro IV (Figuras 33 e 34).

Figuras 33 e 34: A esplanada com a lotação máxima de época alta e a circulação pedonal.
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6.1.2 A Brasileira e a Pastelaria Benard
A Brasileira e a Pastelaria Benard estão localizadas na Rua Garrett junto ao Largo do
Chiado. São dois cafés de donos distintos, mas em termos de leitura do espaço urbano
podemos considerar as suas esplanadas como uma pequena unidade de restauração.
Em termos de importância histórica é A Brasileira que se destaca visivelmente, como já
foi mencionado no capítulo 3.
A Brasileira proporcionava “genuíno café do Brasil, de Minas Gerais, depois de
convenientemente torrado, oferecendo-se gratuitamente uma chávena de café a todo o
comprador.” (Dias, 1999, pp. 139), estando deste modo associado a uma marca de café.
Ambos os cafés são principalmente vocacionados para a pastelaria e uma das suas
principais fontes de subsistência é a esplanada.
A Rua Garrett tem um declive de 4,7%, logo as esplanadas destes estabelecimentos têm
uma plataforma para ficarem de nível. Esta plataforma dista 2,5 metros da fachada, criando
assim um corredor pedonal. Os peões, as pessoas que vêem as montras, os fregueses dos
cafés e os seus próprios empregados acabam por congestionar este espaço, tornando-o
exíguo (Figuras 35 e 36).

Figuras 35 e 36: Distanciamento entre a fachada e a esplanada.

O grande elemento de destaque nestas esplanadas é a estátua de bronze a homenagear
Fernando Pessoa, outrora frequentador da Brasileira. É um ponto obrigatório para qualquer
turista que venha a Lisboa e é fácil de o constatar quando estamos no local, pois ninguém
resiste a tirar aí uma fotografia (Figuras 37 e 38) e é também ponto de encontro para muitos
lisboetas. A estátua é sem dúvida uma mais-valia para A Brasileira contudo, durante as obras
do metropolitano no final dos anos 90 houve uma redução drástica dos clientes, devido à
necessidade de fechar a esplanada.
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Figuras 37 e 38: Estátua de Fernando Pessoa.

A Brasileira abriu ao público em 1905, sofrendo uma remodelação em 1908 sendo então
descrita como “um elegante, luxuoso salão, artística e ricamente ornamentado e com novo
mobiliário de carvalho do Norte, em puro estilo de Renascença, talha avivada com leves toques
dourados. Nas paredes espelhos e cinco quadros pintados sobre tela.” Actualmente, o interior
do café, tem um balcão longitudinal a todo o comprimento. Um pequeno corredor separa o
balcão de uma linha de mesas para 42 pessoas sentadas. Ao fundo encontra-se a zona de
serviços. À entrada, do lado direito, existe uma pequena papelaria e, do lado esquerdo,
encontram-se as escadas para a cave, onde estão localizadas as instalações sanitárias e a
zona de restauração. Esta zona fica muito aquém do emblemático café e não é tão concorrida.

Figuras 39 e 40: O interior do café com balcão e espelhos.

Figura 41: Papelaria.

A Pastelaria Benard data de 1912 e o seu interior decorado em madeira confere-lhe um
estilo único. Este é semelhante ao d’A Brasileira, com um balcão longitudinal do lado esquerdo,
um corredor ao centro e um pequeno balcão do lado direito. Ao fundo existe uma zona com
mesas para 32 pessoas, por onde se acede é a zona de refeições (Figuras 42 e 43).
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Figura 42: Interior da “Pastelaria Benard”.

Figura 43: Interior da “Pastelaria Benard”.

No exterior existem três zonas de esplanada, uma associada à Pastelaria Benard e duas
associadas à Brasileira (Figura 44). Ambas estão expostas a Sul, mas a esplanada d’A
Brasileira encontra-se já no Largo do Chiado proporcionando vistas mais desafogadas. O
espaço entre a esplanada de cada estabelecimento acaba por ser um ponto onde as pessoas
se detêm, pensando o rumo que seguirão ou simplesmente para dois dedos de conversa.
Estes dois estabelecimentos beneficiam, hoje em dia, da saída de Metro e do ponto de
encontro e referência que é o Largo do Chiado.

Figura 44: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)
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6.1.3 A Pastelaria Suiça
Com o nome original de Casa Suissa, Lda. foi fundada em 1922 e destinava-se ao
comércio de “pastelaria, leitaria e seus derivados”. Ocupava apenas os números 96 e 98 da
Praça Dom Pedro IV, pertencendo os outros a uma casa de lanifícios. Local de entrevistas, de
filmagens de filmes de espiões, de tertúlias ou mesmo local integrante em várias obras
literárias, foi durante a segunda Grande Guerra ponto de encontro de refugiados.
Nos anos cinquenta a redução da esplanada proporcionou uma crise económica a este
estabelecimento. Nos anos sessenta liberalizou a sua clientela, tornando-se mais popular.
Aquando a construção do metro nesta mesma década foi permitida a colocação de esplanada
na Praça da Figueira. Nos anos oitenta foi alvo de uma remodelação total e em 2001 a
ampliação do passeio e recuperação de fontes e fachadas do Rossio revitalizaram de novo
esta pastelaria, em especial a sua esplanada.
A Pastelaria Suiça tem a particularidade de poder ser atravessada, ligando a Praça Dom
Pedro IV com a Praça da Figueira. A inexistência de desníveis entre as duas fachadas e a
percepção clara do percurso a atravessar tornam esta ligação muito apetecível aos
transeuntes.
A pastelaria tem duas esplanadas distintas, uma na Praça Dom Pedro IV junto e ao
longo da sua própria fachada e a outra na Praça da Figueira afastada do café e distanciada da
sua fachada. As esplanadas encontram-se abertas todo o ano. A da Praça Dom Pedro IV tem a
orientação privilegiada a Sudoeste, tornando-a bastante concorrida em qualquer estação do
ano. O carácter secundário que a esplanada da Praça da Figueira tem é reforçado pela sua
desfavorável orientação solar, a Nordeste, não tendo nenhum freguês nos meses mais frios,
mas sendo aumentada nos meses de Verão.

Figura 45: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)
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A longa fachada na Praça Dom Pedro IV proporciona uma grande área de esplanada,
demarcada pela diferenciação do pavimento (à semelhança do que acontece n’O Nicola) e pela
utilização de pequenas barreiras laterais. O facto de a paragem dos autocarros turísticos ser
em frente à mesma, gera uma grande concentração de turistas nas imediações da esplanada,
o que os pode induzir a frequentar este estabelecimento.

Figuras 45 e 46: Fachada da Praça Dom Pedro IV.

Na Praça da Figueira a esplanada entre a rampa e o elevador do metropolitano tem uma
excelente vista para o castelo. Também existe uma diferenciação no pavimento reforçada por
um alinhamento arbóreo e pelos elementos de iluminação (Figuras 47 e 48).

Figura 47: Esplanada da Praça da Figueira.

Figura 48: Diferenciação de pavimento.

O interior da Pastelaria Suiça pode ser atravessado por dois percursos, estes são
ladeados de balcões onde estão dispostas as diferentes variedades de pastelaria. Uma
pequena zona de mesas e bancos ao balcão proporcionam uma alternativa à esplanada. Existe
ainda uma zona de restauração um pouco mais reservada e ligeiramente desviada dos olhares
dos clientes que atravessam a pastelaria (Figuras 49, 50 e 51). Esta zona é mais privada para
os clientes que acabam por permanecer aí mais tempo. No centro da pastelaria são os serviços
internos e as instalações sanitárias. De comentar que estas instalações eram pagas e tinham
um torniquete à entrada, para evitar o uso abusivo por parte de utilizadores não clientes. Isto
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apenas confirma o carácter de atravessamento que este estabelecimento tem e que os peões o
vêem como extensão do espaço público.

Figuras 49, 50 e 51: Interior do estabelecimento.

A gelataria funciona como espaço independente que pode ser acedido tanto pelo interior
como pelo exterior. Tem a sua própria zona de serviços e pode servir também através de uma
janela para a Praça da Figueira (Figura 52).
A Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Rua do Amparo têm todas bastantes
peões, dos quais muitos são turistas (Figura 53). A proximidade de duas saídas do Metro e as
muitas paragens de autocarros da Carris e de carros turísticos dão uma vida muito agitada a
esta zona das praças. O movimentado local acaba também por ser escolhido para venda de
cautelas, engraxar sapatos ou plastificar cartões, assim como ponto de encontro (Figura 54).

Figura 52: Fachada da gelataria com a sua janela independente. Figura 53: Rua do Amparo.

Figura 54: Saída do Metropolitano em frente à Pastelaria Suiça.
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6.2 Café em centro comercial
Os centros comerciais têm vindo a adquirir um protagonismo crescente na nossa
sociedade. Para certas pessoas chegam mesmo a tornar-se “locais de encontro social e
oportunidade para conhecer caras novas…” (Lopes, 2000, pp. 186). Frequentados muitas
vezes por pessoas com um capital escolar pouco elevado, como mencionado no quarto
capítulo, estes espaços fazem uma total desconexão com o clima e cidade que os envolve.
“…a ruptura face ao exterior é quase total (ausência de ruídos, de oscilações de temperatura,
música ambiente) todos os aspectos negativos da cidade tendem a ser eliminados: sujidade,
toxicodependência, trânsito, pobreza.” (Lopes, 2000, pp. 186) Chegam mesmo a ser
caracterizados como pequenos mundos independentes e desconectados de tudo e todos,
permitindo apenas o acesso a quem assim o merecer. “…cidades sem geografia, abstraídas do
espaço e do tempo exteriores; muitas vezes em ruptura com a configuração urbana onde se
localizam; com as suas próprias ruas, praças e fontes; cidades onde as formas urbanas
perdem legibilidade e as hierarquias se despacializam embora saiam reforçadas pela ordem do
consumo.” (Lopes, 2000, pp. 185)
São elementos urbanos dentro de uma urbe, que não têm de ter necessariamente
ligação com esta. Mas no caso do Centro Comercial do Chiado, este funciona claramente como
uma ferramenta usada pelos transeuntes para vencer a diferença de cotas entre a Rua Garrett
e a Rua do Crucifixo. Este trajecto pode ser feito pelas escadas rolantes ou pelo elevador.
Dentro dos mundos que são os centros comerciais, existe um tipo de café que nos
suscitou a atenção. Este café não é mais do que um seguidor do modo operativo dos
restaurantes tipo McDonald’s. Estes restaurantes baseiam a sua gestão na “eficiência,
calculabilidade, previsão, e controle” (Hanningan, 1998, pp. 81). A justificação da proliferação
deste tipo de estabelecimentos está no facto de os custos corporativos decrescerem
substancialmente devido à racionalização, criando assim uma maior margem de lucro, de haver
uma constante familiaridade por parte dos consumidores e de existirem mudanças de estilo de
vida social da população (Hanningan, 1998, pp. 83).
Escolhemos dois postos de venda de café em dois centros comerciais distintos. Cada
posto tem associado a si uma marca de distribuição e produção de café, que assegura ao
cliente a familiaridade ao produto.
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6.2.1 Posto de venda da Nicola no Centro Comercial Chiado
O posto de venda da Nicola no Centro Comercial Chiado situa-se num local estratégico
junto a uma zona de grande movimento e com uma grande exposição – as escadas rolantes de
acesso ao piso superior (Figura 55). Esta exposição é não só aos clientes deste
estabelecimento, mas também às pessoas que atravessam o centro comercial para poderem
vencer a diferença de cotas confortavelmente.
Aproveitando um pequeno espaço numa galeria, entre dois pilares e as escadas
rolantes, está este pequeno estabelecimento com apenas 5,22 m2 (Figura 56). Neste espaço
trabalha apenas um funcionário e os clientes adquirem o seu snack através do sistema de prépagamento. Além de estar delimitado fisicamente pelos pilares, o próprio posto dispõe
anúncios à marca de café, que servem de barreira e ocultação das pequenas áreas de serviço
(Figuras 57 e 58).

Figura 55: Vista do 2º piso.

Figura 56: Posto de venda.

Figuras 57 e 58: Medidas de delimitação, demarcação de promoção do espaço.

Os clientes não dispõem de qualquer tipo de assento circulando preferencialmente em
redor do estabelecimento, sendo que apenas uma minoria usa o atalho junto ao café (Figura
59).
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Figura 59: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)
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6.2.2 Posto de venda da Sical no Centro Comercial Colombo
Este posto de venda no Centro Comercial Colombo está associado à marca de café
Sical e dispõe do mesmo tipo de estratégia que o posto de venda da Nicola no Centro
Comercial Chiado. Situa-se numa zona de confluência de importantes “ruas” do próprio centro
comercial e dispõe de uma área de 17,49 m2.
Além da boa exposição do estabelecimento e da localização numa esquina, tendo
automaticamente duas frentes para passagens importantes, ainda dispõe de um grande balcão
para maximizar a área de atendimento. As pessoas usam o local para realizar pequenos
atalhos no seu percurso (Figura 60). É visível ainda o abrandamento de diversas pessoas
quando se aproximam do cruzamento, deparando-se com o café.

Figura 60: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)

Recorre-se a técnicas para a demarcação do espaço, como a diferenciação da cor do
chão e o uso de elementos de iluminação suspensos e ritmicamente espaçados, delimitando
assim um plano coincidente com o do balcão (Figuras 61 e 62).

Figura 61: Maximização do balcão.

Figura 62: Diferenciação do pavimento.
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6.3 Café inserido numa loja
O café inserido numa loja serve de apoio à mesma, funcionando um pouco como o seu
coração. Este tipo de café complementa o funcionamento da loja, proporcionando ao mesmo
tempo funcionalidades que esta não dispõe. Oferece aos seus clientes a possibilidade de ler
um livro disponível na mesma enquanto apreciam uma ligeira refeição. Ao mesmo tempo,
acomoda pessoas que estejam interessadas em assistir a diversos espectáculos, concertos ou
palestras, aí realizadas num pequeno palco.
São raras as lojas que oferecem este tipo de serviço gratuitamente. Escolhemos por isso
estudar as lojas Fnac do Centro Comercial Chiado e do Centro Comercial Colombo.
Este tipo de estabelecimento assemelha-se em certos aspectos ao típico café, onde o
seu cliente podia consultar os jornais ao mesmo tempo que se deliciava com as especialidades
da casa. Aqui sucede o mesmo, os clientes consultam o material à disposição na loja, sem que
por isso o sejam obrigados a comprar, ao mesmo tempo que estão confortavelmente a beber o
seu café.
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6.3.1 A Fnac do Centro Comercial Chiado
O café da Fnac do Centro Comercial Chiado tem diversas mais valias, a existência de luz
natural, uma magnífica vista sobre a Baixa Pombalina e também sobre a Costa do Castelo
(Figura 63).

Figura 63: Vista da Loja Fnac Chiado.

O segundo facto a realçar é a diferenciação de pavimento. No interior do café há a
transição do pavimento da loja (alcatifa cinzenta) para uma calçada polida e envernizada.
Dentro do café há ainda a distinção cromática do pavimento nas zonas de circulação e nas
zonas de estar (Figura 64).

Figura 64: Diferenciação cromática do pavimento.

Figura 65: Zona de mesas.

O café está dividido em duas zonas: a zona de mesas (Figura 65) e a zona de plateia
(Figura 66). Na primeira existem pequenas mesas redondas para três utilizadores, estão

Tipificação dos espaços privados de socialização mais elementares e a sua relação com o espaço urbano

42

Dissertação final – Mestrado em Arquitectura

computadores disponíveis em mesas nos vãos das janelas e diversos bancos no balcão. A
zona de plateia dispõe de 28 lugares sentados.

Figura 66: Plateia em dia de espectáculo.

A circulação é feita inicialmente ao longo do balcão e, de seguida, em direcção às
mesas. Existem ainda dois acessos laterais aos serviços técnicos, visualmente marcados e
acentuados pela diferenciação cromática do pavimento (Figura 67).
O palco tem um pavimento escuro e com uma materialidade diferente da do café.

Figura 67: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)
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6.3.2 A Fnac do Centro Comercial Colombo
O café da Fnac do Centro Comercial Colombo é interior, e não dispõe de qualquer tipo
de luz natural. Está no centro da loja e uma pessoa contorna-o enquanto a percorre. É possível
atravessá-lo, porém são poucas as pessoas que o fazem.
À semelhança do café da Fnac Chiado, este também tem um palco e uma plateia na
extremidade mais reservada. No extremo oposto, mais exposto, encontra-se o balcão. O
acesso ao café é preferencialmente feito pela zona do balcão, pois é aí que podemos adquirir
os produtos do bar. Existem, contudo, pessoas que acedem ao mesmo pelas outras entradas.
A zona de mesas tem capacidade para 40 pessoas, existindo ainda 12 lugares em
pequenos balcões e 21 lugares na plateia (Figura 68).

Figura 68: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)

O pavimento na zona do café é de madeira e na restante loja é de alcatifa. Além desta
diferenciação de pavimento há também uma distinção de tonalidades no interior do café. Na
zona do palco a madeira tem um tom um pouco mais escuro do que na zona do balcão.
As paredes da zona do palco estão revestidas com quadros e fotos, devidamente
iluminados com pontos de luz do tecto.
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6.4 Rua café
Nesta tipologia há uma distinção de escala, visto analisarmos uma área mais
abrangente. Para esta tipologia caracterizamos duas ruas que, à primeira vista, parecem
distintas: a Rua das Portas de Santo Antão (desde o nº1-108) e a Rua do Norte.
Estudamos os acessos dos diferentes estabelecimentos ao espaço público, a
apropriação do mesmo e a sua alteração.
A tipologia de rua café é a materialização de uma rua quase totalmente preenchida por
espaços de socialização de entidades diferentes, que funcionam como um todo. Esta
socialização pode ser espontânea ou planeada conforme vamos demonstrar nos dois exemplos
seguintes (Figura 69).

Figura 69: Conceito de café linear planeado.
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6.4.1 Rua das Portas de Santo Antão
A Rua das Portas de Santo Antão faz parte de um eixo de restauração, que se prolonga
pelo Largo de São Domingos, Rua Dom Antão de Almada, Praça da Figueira (Pastelaria Suiça)
e Rua dos Correeiros. Neste trabalho analisaremos apenas a Rua das Portas de Santo Antão
entre o número de polícia 1 e o 108. É nestes quarteirões que estão presentes o Teatro
Politeama, o Coliseu dos Recreios e a Sociedade de Geografia, sendo de extrema importância
para a vivência urbana deste espaço os dois primeiros mencionados.
Este espaço é tipicamente frequentado pelos espectadores destes dois pólos culturais e
por turistas, que são solicitamente convidados a tomar uma refeição num dos muitos
restaurantes que aqui se encontram (Figura 70).

Figura 70: Turistas nas esplanadas.

Figura 71: Bolsas sem ocupação de esplanadas.

A apropriação do espaço público pelos estabelecimentos de restauração é sempre feito
de forma idêntica, alinhado com a fachada principal, variando apenas na profundidade que é
ocupada, na maneira que demarcam o espaço, na maneira como são assinalados os limites ou
na entrada para o interior do restaurante.
O único espaço de excepção nesta rua situa-se no número 7, Ginjinha sem rival, onde
não há qualquer apropriação intencional do proprietário no espaço exterior. No entanto, os
seus clientes detêm-se na entrada do estabelecimento à semelhança do que sucede na Rua do
Norte (Figura 72).
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Figura 72: A Ginjinha sem rival e a aglomeração em torno da entrada.

Ao longo da Rua das Portas de Santo Antão a vivência do espaço é muito distinta. O
espaço apropriado pelos estabelecimentos de restauração diminui o espaço de circulação dos
peões, em certos troços da rua, e ao mesmo tempo a ausência pontual de esplanadas cria
bolsas onde as pessoas se detêm na espera do próximo espectáculo, dos acompanhantes ou
onde se decidem para que parte da cidade vão “sair” (Figura 71).
A circulação ao longo da rua é feita de forma linear e regular, com apenas pequenas
paragens quando existem afunilamentos por parte das esplanadas ou ausência completa
destas (Figura 80). Nos horários de início ou fim de espectáculos dá-se uma grande enchente
de toda a zona.
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6.4.2 Rua do Norte
A Rua do Norte desenvolve-se na malha exígua do Bairro Alto. É uma rua cujo piso
térreo

é

tipicamente

ocupado

com

lojas,

restaurantes

ou

bares.

Muitos

destes

estabelecimentos praticam um horário de funcionamento mais adaptado ao movimento
nocturno, incluindo as lojas que são de cariz um pouco alternativo.
A proximidade com a Faculdade de Belas-Artes, o Conservatório Nacional, o Teatro
Nacional de São Carlos, o Teatro de São Luiz e o Teatro da Trindade proporciona uma vivência
um pouco mais característica, onde “certos grupos (…) que investem fortemente numa
indumentária pouco comum, explorando as suas potencialidades distintas.” (Lopes, 2000, pp.
271) frequentam habitualmente este espaço.
De dia, em horário de expediente apenas algumas lojas e restaurantes estão abertos e
ao percorrer o bairro podemos ver os seus moradores e alguns turistas. À medida que anoitece
os utilizadores vão mudando. Deixamos de ver os moradores e passamos a ver os clientes dos
restaurantes e os frequentadores dos estabelecimentos nocturnos.

Figuras 73 e 74: Rua do Norte de dia.

De noite, o Bairro Alto e a Rua do Norte transformam-se em “espaços socializadores [bar
tipo gentrificação] que tendem a escapar à lógica e controlo domiciliar e familiar e estimulando-se a consolidação de estilos de vida relativamente plásticos e autónomos.” (Lopes, 2000, pp.
237) A apropriação da rua dá-se de forma espontânea e as pessoas tendem a aglomerar-se
em torno dos cafés em que estão / vão consumir (Figuras 75 e 76). Existe contudo uma quebra

Figuras 75 e 76: Aglomeração das pessoas em torno dos bares.
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na ocupação do espaço à medida que vamos para Norte. Este facto é explicável por se
encontrarem estacionados diversos carros e por existirem diversos restaurantes, que vivem
mais para o seu interior, ao contrário dos bares, que vivem mais para o seu exterior.

Figura 77: Restaurantes na Rua do Norte.

Figura 78: Estacionamento automóvel.

A circulação na Rua do Norte desenvolve-se de forma linear e dá-se consoante a
afluência das pessoas aos diversos estabelecimentos (Figura 81).
As maiores condicionantes à apropriação espontânea do espaço público são o trânsito
automóvel e as condições atmosféricas (Figura 79).

Figura 79: Trânsito automóvel.
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Figura 80: Rua das Portas de Santo Antão.

Figura 81: Rua do Norte.
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6.5 Café na frente ribeirinha
Para o café na frente ribeirinha estudámos os exemplares na Rua Cintura do Porto de
Lisboa, localizados entre a linha-férrea e a frente marítima (Figura 82). O acesso aos mesmos
é preferencialmente feito por automóvel e depois pedonalmente pelo lado Sul junto ao paredão.
À semelhança da tipologia anterior, considerámos apenas o exterior e a sua relação com
o espaço urbano, pois estes três estabelecimentos podem ser lidos e interpretados como um
só.

Figura 82: Localização dos cafés na frente ribeirinha.

Este espaço é um “palco privilegiado de uma cultura mundana e cosmopolita” (Lopes,
2000, pp. 211) e é frequentado tipicamente por grupos socialmente favorecidos.
O local funciona como café e esplanada durante o dia, transformando-se em restaurante,
pela hora de jantar, e em bar a partir do fim da noite e início da madrugada, tendo sempre por
fundo a “linha privilegiada” da “vista sobre a paisagem” (Cullen, 1983, pp. 26) (Figura 83).

Figura 83: Vista ribeirinha.
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6.5.1 Esplanada da Steakhouse
A esplanada da Steakhouse é, sem dúvida, a mais frequentada de todas as esplanadas
estudadas desta tipologia. O grande número de lugares disponíveis nesta primeira linha com
vista para o Rio Tejo é o grande incentivo à frequência do local.
Existem clientes durante toda a semana (dias úteis ou não) e em todas as horas em que
o estabelecimento foi visitado. Verifica-se contudo uma maior afluência no período nocturno,
onde a paisagem iluminada continua a dominar o horizonte (Figuras 84 e 85).

Figura 84: Vista nocturna.

Figura 85: Afluência nocturna.

O acesso à esplanada é feito paralelamente ao rio continuando ao longo dos armazéns
(Figura 86). A demarcação do espaço é feita recorrendo a canteiros e à própria disposição do
deck de madeira no qual está colocada a esplanada e que serve de nivelador da mesma
(Figura 87). Durante a noite os elementos de iluminação ajudam a demarcar o espaço e
regulam, segundo a intensidade, a maior ou menor intimidade do mesmo. O facto de ser um
local fracamente iluminado pode, surpreendentemente, surtir um efeito imprevisto pois “um
ruído intenso ou uma luz fraca terão geralmente como efeito aproximar os indivíduos uns dos
outros” (Hall, 1986, pp. 136) (Figura 85).

Figura 86: Circulação paralela ao rio.

Figura 87: Demarcação dos espaços através da iluminação.

Todos os lugares têm relação visual com o rio e é ainda de salientar a existência de
cadeiras espreguiçadeiras, onde, durante o dia, os utentes tomam autênticos banhos de sol. As
pérgolas de madeira revestidas com panos brancos para proteger do Sol, além de decoração,
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servem também como barreiras de vento, sendo ainda elementos delimitadores da esplanada
num dos seus extremos e de apoio aos holofotes para iluminação nocturna (Figuras 88 e 89).

Figura 88: Zona de mesas com vista para o rio.

Figura 89: Pavimento em deck de madeira.

Um factor determinante para o sucesso desta esplanada é o estilo de decoração
contemporâneo muito associado à descontracção. O cliente pode deleitar-se num sofá ou
numa cadeira espreguiçadeira, enquanto toma a sua bebida, ou optar pela tradicional cadeira
com mesa (Figuras 90 e 91).

Figuras 90 e 91: Mobiliário associado ao relaxe.

O principal acesso a esta zona da cidade é feito de automóvel, havendo por isso uma
grande área devota ao estacionamento. A circulação pedestre é então feita ao longo da linha
de água. Quando se deseja aceder à esplanada o acesso faz-se perpendicularmente à linha de
água onde não está disposto o deck de madeira. A maioria das pessoas dirige-se ao bar, onde
nas suas três frentes se encontra um balcão com lugares sentados (Figura 92).
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Figura 92: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)
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6.5.2 Esplanada da Portugália
Esta esplanada só é acessível pelo interior da cervejaria, havendo uma demarcação
muito formal desta para o espaço público. A circulação faz-se em torno do estabelecimento e a
sua entrada está orientada a Sul, a meio do edifício (Figuras 93 e 94). Do espaço interior
acede-se à esplanada exterior, que está cuidadosamente ocultada e delimitada. Esta
delimitação é feita por arbustos na parte mais visível e por painéis de acrílico, que servem de
corta-vento, na zona mais escondida (Figuras 96 e 97).

Figura 93: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)

Figura 94: Entrada da cervejaria.

Figura 95: Frequência nocturna.

À noite o espaço continua a ser usado para refeições, estando devidamente iluminado
com holofotes pendurados no guarda-sol, servindo este de difusor de luz, criando assim um
ambiente mais agradável (Figura 97).
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Figura 96: Separação da esplanada do espaço urbano.

Figura 97: Iluminação difusa.
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6.5.3 Esplanada do Armazém F
O Armazém F tem a sua esplanada separada do edifício pela circulação paralela ao rio
(Figuras 98 e 100). A esplanada materializa-se em cima da água numa plataforma de aço e
madeira, sendo enfatizada pela diferenciação cromática do chão (Figura 99).

Figura 98: Diagrama de utilização. (Legenda em anexo.)

Figura 99: Esplanada sobre plataforma.

Figura 100: Afastamento do armazém.

Este estabelecimento é mais fechado sobre si, tendo apenas uma entrada rigorosamente
vigiada pelos empregados do bar e com aspirações a uma clientela um pouco elitista. Dispõe
de três diferentes tipos de lugares sentados: cadeiras em redor de mesas com e sem protecção
solar e espreguiçadeiras na primeira linha para o rio (Figura 101).
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Figura 101: Mobiliário na esplanada do Armazém F.

Os limites desta esplanada estão cuidadosamente protegidos por pára-ventos, que
tentam ocultar a própria esplanada. Simultaneamente também são usados elementos vegetais
como delimitadores do espaço. A área de serviços e as instalações sanitárias estão
compactadas num dos seus extremos e protegidas visualmente (Figura 102).

Figura 102: Zona de serviços: bar e sanitários no extremo Oeste.

Este espaço também é frequentado durante a noite. A sua iluminação de baixa
intensidade que não expõe os utilizadores aos transeuntes, sendo apenas o visível o bar
(Figuras 103 e 104).

Figura 103: Iluminação de baixa intensidade.

Figura 104: Iluminação diferenciada do bar e mesas.
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7. Conclusões
Existem “Cinco axiomas para definir a Europa: o café; a paisagem a uma escala humana
que possibilita a sua travessia; as ruas e as praças nomeadas segundo estadistas, cientistas,
artistas e escritores do passado (…) a nossa descendência dupla de Atenas e Jerusalém; e,
por fim a apreensão de um capítulo derradeiro, daquele famoso caso hegeliano que ensombra
a ideia e a substância da Europa mesmo nas suas horas mais luminosas.” (Steiner, 2004, pp.
44). No seu livro “A ideia de Europa”, George Steiner alerta que esta está em perigo. Como a
“A Europa é feita de cafetarias, de cafés.” (Steiner, 2004, pp. 26) e estes estão a morrer, a
Europa também está a morrer.
Sem tais alarmismos, Lopes (2000) acentua a necessidade sociológica que a população
tem de frequentar espaços privados de socialização. “Abandona-se o espaço público, habita-se
a casa, mas sai-se à noite para fruir cultura em locais específicos. O espaço semi-público não
morreu, está activo e recomenda-se. Ele torna-se essencial para o accionar de complexas
redes de sociabilidade, fornece um “terreno comum” de entendimento, embora restrito e
selectivo. E um palco, uma cena, onde a apresentação de si, sob o signo da “máscara” ou de
“autenticidade” cumpre funções simbólicas de expressão de uma condição social que produz
heranças ou investe em trajectórias ascendentes.” (Lopes, 2000, pp. 343)
Frequentado desde sempre por pessoas pertencentes às classes pensadoras ou
vanguardistas, o café desempenha e desempenhou sempre um papel fulcral na nossa
sociedade,

reflectindo-a,

dinamizando

modas

e

impulsionando

novos

movimentos.

Actualmente, as tertúlias e movimentos dinamizadores associados a estes espaços caíram um
pouco em desuso, pois existem novos meios de comunicação de ideias e visões, contudo estes
locais nunca perderão o seu carisma.
A eficaz ligação entre o interior e exterior e a adequada correlação entre o público e o
privado são o principal convite à entrada de um indivíduo no estabelecimento. A relação com o
espaço urbano é vital para um saudável funcionamento financeiro e social do estabelecimento,
concluindo-se que inexistência de esplanada é uma causa de graves crises económicas.
Para dissertar conclusões analisamos primeiro as diferentes áreas que cada
estabelecimento confere às diferentes classes de lugares sentados.
Áreas
2
[m ]
Balcão
Mesas
Refeição
Esplanada
Plateia
Relaxe
Total

Fnac
Colombo
5,8
38,5
0
0
15,35
0
59,65

Fnac
Chiado
13,4
31
0
0
15,2
0
59,6

Café
Nicola
0
17,9
68,83
89,74
0
0
176,47

Pastelaria
Suiça
17
0
114,86
376,39
0
0
508,25

Pastelaria
Benard
0
22,41
51,29
41,75
0
0
115,45

A Brasileira Steakhouse
0
23,24
25
78,85
0
0
127,09

14,95
0
0
225,86
0
58,1
240,81

Portugália
0
0
131
0
0
0
131

Armazém
F
0
117
0
0
0
32,9
117

Figura 105: Áreas disponíveis para lugares sentados nas diversas classes.
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A Pastelaria Suiça destaca-se pela grande área de esplanada, repartida por duas
praças. Analisando a Figura 105 e 106 nota-se o peso relativo que a esplanada tem quando
comparado com a área total do estabelecimento.

600

Valor absoluto de área [m2]

500

Fnac Colombo
Fnac Chiado
Café Nicola
Pastelaria Suiça
Pastelaria Benard
A Brasileira
Steakhouse
Portugália
Armazém F

400

300

200

100

0
Balcão

Mesas

Refeição

Esplanada

Plateia

Relaxe

Total

Tipo de assento

Figura 106: Áreas disponíveis para lugares sentados nas diversas classes.

Além da área devota a cada classe de lugar sentado é necessário ver qual a área que
cada indivíduo tem para si, revelando assim o verdadeiro conforto e a possível sobrelotação do
espaço em estudo.
Para tal a Figura 107 indica a quantidade de lugares que cada estabelecimento dispõe
consoante a classe de lugar sentado. A Pastelaria Suiça, a Steakhouse e A Brasileira
destacam-se pelo número de lugares sentados que dispõem na categoria de esplanada. A
Steakhouse e o Armazém F são os únicos que proporcionam áreas para relaxar e o Café
Nicola e a Pastelaria Benard podem ser considerados os mais homogéneos, pois os lugares
sentados que oferecem são semelhantes nas diversas classes.
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Figura 107: Lugares sentados disponíveis nas diversas classes.

Na Figura 108 são analisadas as áreas dos cafés inseridos em lojas. A Fnac Colombo
salienta a grande percentagem devota às mesas, em sacrifício da área por lugar. Em
contraponto, a Fnac Chiado proporciona mais do dobro da densidade por lugar.
2

2

%
Fnac Chiado m /lugar
%
Lugares sentar Fnac Colombo m /lugar
Balcão
12
0,48
16,44
8
1,68
15,69
Mesas
40
0,96
54,79
15
2,07
29,41
Refeição
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Esplanada
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Relaxe
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Plateia
21
0,73
28,77
28
0,54
54,90
Total
73
100
51
100
Figura 108: Lugares sentados disponíveis e área por lugar, nas diversas classes da tipologia “Café inserido numa loja”.

Quando comparamos as áreas dos cafés históricos (Figura 109), sobressai a grande
percentagem que a Pastelaria Suiça consagra às esplanadas e a confortável densidade por
lugar que proporciona. A Pastelaria Benard é a que dispõe da menor área por lugar sentado na
esplanada, sendo menos de metade da que a Pastelaria Suiça oferece. A Brasileira destaca-se
negativamente pelos 0,55 m2/lugar que confere nas mesas no interior do seu estabelecimento,
curiosamente este espaço exíguo não desencoraja os utentes a vir ao café. Apesar do pouco
espaço que cada cliente tem, o carisma histórico que envolve o local suplanta qualquer
desconforto que este possa sentir. Em momento algum se constatou falta de clientes neste
café.
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Lugares
Café
Pastelaria
Pastelaria
2
2
2
2
%
%
%
A Brasileira m /lugar
%
m /lugar
m /lugar
m /lugar
disponíveis Nicola
Suiça
Benard
Balcão
0
0,00
0,00
10
1,70
3,05
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Mesas
30
0,60
19,61
0
0,00
0,00
32
0,70
23,53
42
0,55
21,65
Refeição
56
1,23
36,60
86
1,34
26,22
40
1,28
29,41
36
0,69
18,56
Esplanada
67
1,34
43,79
232
1,62
70,73
64
0,65
47,06
116
0,68
59,79
Relaxe
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Plateia
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Total
153
100
328
100
136
100
194
100

Figura 109: Lugares sentados disponíveis e área por lugar, nas diversas classes da tipologia “Café histórico”.

Os cafés de frente ribeirinha foram apenas analisados no exterior, facto que torna
alguns dados desta tabela pouco fiáveis, pois estes estabelecimentos também dispõem de
lugares e serviços no seu interior (Figura 110). A área necessária à colocação de um lugar de
“relaxe” tem de ser bastante superior a qualquer outra, motivo pelo qual não é frequente
encontrar esta classe de lugares. Podemos ainda acrescentar que a generosa área da
esplanada da Steakhouse justifica o elevado número de indivíduos que a frequentam.
Lugares
2
2
2
%
Portugália m /lugar
%
Armazém F m /lugar
%
Steakhouse m /lugar
disponíveis
Balcão
17
0,88
8,81
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Mesas
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
88
1,33
78,57
Refeição
0
0,00
0,00
56
2,34
100,00
0
0,00
0,00
Esplanada
156
1,45
80,83
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Relaxe
20
2,91
0,00
0
0,00
0,00
24
1,37
0,00
Plateia
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Total
193
100
56
100
112
100
Figura 110: Lugares sentados disponíveis e área por lugar, nas diversas classes da tipologia “Café na frente ribeirinha”.

A Figura 111 é obtida pela comparação das áreas por lugar sentados nas diferentes
classes, em todos os casos de estudo. Os estabelecimentos que se destacam pela positiva são
a Pastelaria Suiça no balcão e esplanada, a Fnac Chiado nas mesas, a Portugália na área de
refeição (neste caso refeição em esplanada) e a Steakhouse com a área de “relaxe”. Pela
negativa distinguem-se A Brasileira nas mesas de refeição e de bar, estando esta a par da
Pastelaria Benard na categoria de esplanada, também com a menor área consagrada para o
efeito.
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3,50

3,00

Área por assento [m2]

2,50

Fnac Colombo
Fnac Chiado
Café Nicola
Pastelaria Suiça
Pastelaria Benard
A Brasileira
Steakhouse
Portugália
Armazém F
Balcão

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Balcão

Mesas

Refeição

Esplanada

Relaxe

Plateia

Tipo de assento

Figura 111: Áreas disponíveis por lugar de assento nas diversas classes.

A interpretação dos dados obtidos da rua café não pode ser elaborada da mesma
maneira que dos outros casos de estudo, visto que estamos a analisá-lo a uma escala
diferente, mas que se trata de uma soma de entidades privadas diferentes, que não funcionam
intencionalmente em conjunto.
Tendo em conta todos estes factores analisámos a área apropriada (de esplanada) e a
área não apropriada (de circulação pública) (Figura 112). A área apropriada na Rua das Portas
de Santo Antão atinge o valor de 21,5%, valor que inspira alguma estabilidade mesmo
considerando a ocupação cíclica da horas das refeições e o posterior retirar de todo o
mobiliário nas horas em que o estabelecimento não está aberto. Contudo o valor obtido para a
Rua do Norte é meramente representativo de uma típica noite de fim-de-semana de época alta,
sem ocorrência de chuva ou aguaceiros. Esta rua apresenta grandes divergências no decorrer
do ano (época alta/baixa), da semana (dia útil, fim-de-semana) e do próprio dia (noite, dia).
Numa noite de uma festividade importante, ou mesmo de um grande jogo de futebol, a
afluência será decididamente diferente. Como esta apropriação é espontânea, a área ocupada
correspondente será sempre diferente e imprevisível.

Rua Portas
Rua Norte

Área pública sem apropriação Apropriação Área pública com apropriação
%
2369
650
3019
21,53
1145
210
1355
15,49
Figura 112: Apropriação e área apropriada na tipologia “Rua Café”.

As acessibilidades e os transportes públicos, nomeadamente as saídas de metropolitano
ou paragens de autocarros, alteram a estrutura dos fluxos pedonais, criando novos pontos de
encontro e proporcionando o crescimento do comércio que lhes está adjacente. A proximidade
dos transportes públicos a estes estabelecimentos altera profundamente o tipo de clientes que
os frequenta. Comparando a acessibilidade da Pastelaria Suiça com a acessibilidade das
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esplanadas da zona ribeirinha, podemos caracterizar a última como mais restrita, pois esta é
de mais fácil acesso de veículo próprio.

Figura 113: Distâncias observadas segundo cada tipologia.

Apesar de todas as tipologias e os seus exemplos serem bastante diferentes e
diferenciáveis, curiosamente, as distâncias observadas entre os seus utilizadores são bastante
semelhantes (Figura 113 e 114). De ressalvar raras excepções, que devido ao cariz de
restaurante têm necessidade de despender de uma maior distância entre os seus clientes.
Estas excepções são o restaurante Portugália e a Rua das Portas de Santo Antão, que estão
especificamente orientadas para a restauração e assim consagram áreas mais generosas e
necessárias para o efeito. É de salientar ainda o facto dos casos de estudo da tipologia rua
café apresentarem a distância máxima.
Distâncias praticadas
[m]
Café Nicola
A Brasileira
Pastelaria Suiça
Fnac Chiado
Fnac Colombo
R. Portas Stº Antão
R. Norte
Steakhouse
Portugália
Armazém F

0,45 < – > 0,75
0,45 < – > 0,5
0,75
0,1 < – > 0,5
0,3 < – > 0,6
0,6 < – > máx.
0,15 < – > máx.
0,6 < – > 0,9
0,9 < – > 1,5
0,15 < – > 0,8

Figura 114: Distâncias observadas segundo cada tipologia.
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É comum a Rua do Norte e a Rua das Portas de Santo Antão estarem desertas (fora das
horas de maior procura), sendo a sua vivência profundamente alterada.
As áreas conferidas ao público, isto é, as áreas em que o público pode deambular no
estabelecimento são muito variadas. Desde os 4 m2 que o posto de venda Nicola oferece, aos
585 m2 que a Steakhouse proporciona.
As divergências nas áreas totais são acentuadas, basta mostrar que poderíamos ter
cerca de 70 postos de venda da Nicola na Steakhouse.

Fnac Colombo
Fnac Chiado
Sical Colombo
Nicola Chiado
Café Nicola
Pastelaria Suiça
Pastelaria Benard
A Brasileira
Steakhouse
Portugália
Armazém F

Áreas públicas
2
[m ]

%

Áreas serviço
2
[m ]

104
74,63
23,76
4
204,4
355,43
115,72
69,39
585
114
226,96

68,39
74,53
57,60
43,38
61,36
64,49
68,63
52,69
91,62
100,00
90,38

28,56
14,75
17,49
5,22
128,73
195,7
52,89
62,3
53,48
0
24,16

%

Palco
2
[m ]

%

Total
2
[m ]

18,78 19,5 12,82 152,06
14,73 10,75 10,74 100,13
42,40
0
0,00 41,25
56,62
0
0,00
9,22
38,64
0
0,00 333,13
35,51
0
0,00 551,13
31,37
0
0,00 168,61
47,31
0
0,00 131,69
8,38
0
0,00 638,48
0,00
0
0,00
114
9,62
0
0,00 251,12

Figura 115: Divisão dos estabelecimentos por tipo de áreas.

Estas diferenças tão expressivas apenas vêm confirmar a pertinência de diversas
tipologias para estes estabelecimentos. A variedade é tão extrema que “café” não pode mais
ser associado ao emblemático café histórico.
Outro factor determinante na procura destes estabelecimentos é a exposição solar.
Independentemente do tipo de estabelecimento em estudo, este factor pesa muito na escolha
de um café ou de um lugar dentro deste. A exposição solar associada aos sistemas de vistas
que o local proporciona condiciona em muito o tempo de estada dos utentes e a escolha do
local e lugar, sendo que os fregueses preferem uma exposição solarenga.
Os turistas, grandes frequentadores de estabelecimentos históricos, como o Nicola ou a
Pastelaria Suiça, deliciam-se com as vistas sobre o Castelo de São Jorge, o Convento do
Carmo, o Rossio e o elevador de Santa Justa. É por este motivo que estes estabelecimentos
oferecem tantos lugares de esplanada. Na Pastelaria Suiça a esplanada é mais procurada em
comparação com o seu interior, pois a remodelação recente não é apelativa ao cliente tipo.
Paralelamente, os casos de estudo na frente ribeirinha não são frequentados por
turistas, mas pelos cidadãos locais que procuram um local agradável onde podem relaxar
apreciando um invejável sistema de vistas.
Outra característica a realçar nos cafés estudados é a necessidade de demarcação do
espaço. Todos os casos de estudo utilizam técnicas para surtir este efeito: decks de madeira,
delimitadores pára-vento ou vegetais, guarda-sóis regradamente dispersos, alinhamentos
arbóreos e de iluminação ou mesmo o recurso a desenhos de pavimento como elemento
orientador.
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As tipologias estudadas são exemplos relativamente cuidados e pensados por um
especialista na área de decoração ou arquitectura porém, mesmo noutros locais menos
eruditos, há essa mesma preocupação inconsciente de demarcar o espaço de alguma forma
(Figura 116).

Figura 116: Delimitação do espaço recorrendo a um tapete.

Apesar da utilização de elementos caricatos, as técnicas usadas são normalmente
semelhantes. Delimita-se então o espaço assinalando os extremos da ocupação (Figura 117),
com o recurso a coberturas (Figura 118), recorrendo aos alinhamentos da envolvente
(edificado, pavimento, elementos arbóreos - Figura 119), ou pela própria modelação do
pavimento (Figura 120).

Figura 117: Extremos assinalados.

Figura 118: Recurso a coberturas.

Figura 119: Alinhamentos do edificado da envolvente.

Figura 120: Modelação do terreno.
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A necessidade do uso de medidas de delimitação é justificável para não haver
usurpação do espaço público por parte dos proprietários e utentes nos diversos
estabelecimentos e para uma melhor leitura do espaço, distinguindo as vivências e
funcionalidades.
Apesar da afincada demarcação, o atravessamento deste tipo de estabelecimentos
privados é visto pelos utilizadores como uma extensão do espaço de circulação público. São
diversos os exemplos onde o cliente o atravessa como forma de atalhar o seu caminho,
desconhecendo que está num espaço privado de um estabelecimento.
A Pastelaria Suiça e o Café Nicola ligam dois espaços de circulação pública com as
suas duas frentes. O primeiro é mais utilizado para o efeito devido às dimensões interiores do
espaço de circulação do café, pela não existência de barreiras visuais ou físicas e pela
afinidade e interdependência que a Praça Dom Pedro IV tem da Praça da Figueira. O Café
Nicola como tem a circulação interna mais exígua e obstáculos visuais e físicos (degraus) não
é tão usado para o efeito (Anexo 2 e 3).
A Steakhouse com o recurso ao deck de madeira acaba por assumir esse espaço
como o seu espaço, sendo aos olhos do utilizador espaço urbano em toda a área que não tem
esse revestimento, incentivando assim o seu atravessamento (Anexo 2 e 3).
É possível atravessar o café da Fnac do Colombo para aceder ao outro lado da loja,
contudo a diferença cromática do pavimento do café e loja e outros tipos de delimitação do
espaço servem de dissuasores (Anexo 2 e 3).
Os postos de venda de café nos centros comerciais são certamente dos mais
atravessados devido à sua disposição e localização estratégica. As boas acessibilidades
associadas a uma situação usualmente de canto, induzem o utilizador a atalhar pelo espaço do
café evitando assim o contornar de uma esquina (Anexo 2 e 3).
Soluções mais formais ou onde as barreiras que circunscrevem o espaço são de
carácter mais fixo, tendem a afastar este tipo de solução. Não vemos ninguém a galgar a
plataforma da esplanada da Brasileira ou da Pastelaria Benard para aceder ao outro lado, as
pessoas optam por contorná-la. As esplanadas paralelas às fachadas dos edifícios são
preferencialmente percorridas transversalmente e não longitudinalmente.
As percepções de cada indivíduo diferem ao percorrer as diferentes “tipologias” e as
suas distintas materializações. Enquanto que as esplanadas distanciadas da fachada, como as
do Chiado, são um pouco mais intimistas dando a impressão ao transeunte que faz parte do
café (Figura 121), à medida que esta distância vai aumentando (esplanada da Pastelaria Suiça
na Praça da Figueira) a abstracção da esplanada em relação ao café acentua-se e o
transeunte alheia-se desta interligação (Figura 122).
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Figura 121: Integração na esplanada e no café em si.

Figura 122: Abstracção da esplanada e do café.

No caso das esplanadas junto às fachadas dos edifícios a circulação passa
tangencialmente, havendo por vezes a necessidade de colocação de uma barreira mais
significativa. As pessoas acabam intuitivamente por se sentar de costas para a fachada,
aproveitando os sistemas de vistas (Figura 123). Os fregueses, ao fazerem isto abstraem-se
automaticamente da circulação pedonal participando assim na delimitação do espaço e dos
seus limites. Tal facto também é verificado nas zonas ribeirinhas onde existe uma fileira de
pessoas a fazer essa mesma barreira entre a circulação do espaço público e a esplanada.

Figura 123: Disposição das pessoas de frente para a zona de circulação.

Apesar da generalização efectuada, os vários tipos de cafés sobrevivem adaptando-se
às circunstâncias globais e à especificidade de cada local. Contudo, existem certos elementos
presentes em todos os exemplos estudados com importância determinante, que enunciamos
de seguida em sete pontos-chave.
- As pessoas apropriam o espaço privado dos cafés como se fosse espaço público,
atravessando-o ou usando as suas instalações sanitárias. O atravessamento depende das
barreiras visuais e físicas, pois quando estas existem o espaço é usualmente contornado.
- A maioria dos estabelecimentos tem uma grande percentagem de lugares em
esplanada. Quando esta está fechada o estabelecimento sofre grandes prejuízos económicos.
- A demarcação do espaço da esplanada é feita assinalando os extremos, usando
coberturas, modelando o pavimento ou usando os alinhamentos da envolvente.
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- A área por lugar sentado de esplanada, nos casos estudados, varia entre 0,55 m2/lugar
a 2,91 m2/lugar.
- A localização da esplanada em relação ao café altera a percepção que o peão tem do
local, podendo sentir-se inserido, excluído ou abstraído do estabelecimento.
- A adequada exposição solar e sistemas de vistas beneficiam o estabelecimento.
- As pessoas que ocupam a primeira linha da esplanada criam intuitivamente uma
barreira, virando-se inconscientemente para a vista ou para a circulação e virando costas para
a fachada do café.
Podemos então concluir que os espaços de transição são determinantes nas vivências
da cidade e na configuração do espaço urbano, conferindo qualidades variadas e marcantes
nos mecanismos urbanos de mediação entre público e privado, fazendo assim da ambiguidade
uma força e não uma fraqueza.
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10. Anexos
10.1 Legenda dos diagramas de utilização
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