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QUIOSQUE DA PRAÇA É CANDIDATO
A PRESIDENTE DA JUNTA

(SFAQ - Secção Feminina de Apoio ao Quiosque)

A NOVELA “O PRESIDENTE DA JUNTA”

ACTOR PRINCIPAL: José Esteves  (Actual Presidente da Junta 
de Buarcos e São Julião)
ACTOR SECUNDÁRIO: Rui Duarte  (nº2 do executivo de José 
Esteves)

RESUMO DOS PRIMEIROS 10 EPISÓDIOS:

1143 – Nasce o Reino de Portugal.
1668 – Anulação do matrimónio entre D.Afonso VI e 
D.Maria de Sabóia.
Algum tempo depois - Acordo de cavalheiros entre José 
Esteves e Rui Duarte: “Rui, tu é que serás o candidato do 
PS a Presidente da Junta em 2013!”
2013 – Fusão das juntas de Buarcos e São Julião:“Rui, isto 
fica para o Esteves. O acordo transita para 2017”.
Julho de 2016 – José Esteves: “Serei sempre um potencial 
candidato. Até poderei concorrer como independente”.
14/Out/2016 – Partido Socialista: “Deliberamos que a 
designação de cabeças de lista respeitará o princípio geral
da recandidatura dos actuais Presidentes de Juntas de 
Freguesia”.
24/Fev/2017 – Gabinete Autárquico do PS: “Aconselhamos
a Assembleia Geral de militantes a aprovar o nome de José
Esteves como candidato”.
5/Abr/2017 – Rui Duarte: “Sou candidato a candidato do 
PS a Presidente da Junta!”
18/Abr/2017 – José Esteves: “Presidentes de Junta do 
concelho estão a 1000% comigo. E o Presidente Ataíde 
disse-me em duas ocasiões que eu seria o candidato 
natural do partido. E mais: o acordo ficou sem efeito 
devido a manobras de bastidores que não me agradaram”.
29/Abr/2017 – Quinzenário de um Quiosque: “Ler a parte 
boa da questão”.

 A PARTE BOA DA QUESTÃO

Numa manobra que nesta altura poucos analistas julgariam 
possível, o Quiosque da Praça decidiu avançar com a candidatura
à presidência da Junta de Buarcos e São Julião pelo PS, juntando-
se assim aos já anunciados candidatos José Esteves e Rui Duarte. 
Fomos tentar perceber o porquê da candidatura de um quiosque à 
presidência da junta mas não conseguimos obter uma explicação 
lógica e, por muito estranho que possa parecer ao leitor, não nos 
restou alternativa senão falar com o próprio quiosque. 

Como é que surgiu a ideia desta candidatura?
Surgiu com a perspicácia e o olho político de quem vê os 
outros dois candidatos às turras pelo lugar. 
Mas você é um quiosque.
Um quiosque competente, com princípios éticos e ideias 
inovadoras, trabalhador, independente e com publicações 
desde o aeromodelismo até ao ponto de cruz.
Não duvidamos, mas continua a ser um quiosque.
No caso de vitória, estou a pensar acumular as funções de 
quiosque e presidente de junta.
Não acha que seria mais lógico candidatar-se a sede da 
junta?
Deixo isso para os meus colegas. Eu sou mais ambicioso.
Consegue imaginar-se a gerir uma freguesia com a 
dimensão da de Buarcos e São Julião?
Ouça, eu sei que as pessoas olham para mim e só vêm um 
quiosque com jornais. Da mesma forma que olhavam para o 
Cavaco e apenas viam um altifalante com pernas. E o homem 
chegou a presidente.
Como é que espera convencer a concelhia do PS a escolhê-
lo para candidato do partido a Presidente da Junta? 
O meu lema vai ser “Um quiosque para cada figueirense”. O 
Rui Duarte vai desenhar os quiosques, o José Esteves vai ser o
presidente da comissão de trabalhadores e o resto da concelhia
vai ficar a gerir o lote de quiosques da zona ribeirinha. Sobro 
eu para Presidente de Junta.



FIGUEIRA DA FOZ vs SETÚBAL
[Um estudo comparativo pensado e executado por Óscar Brosque]

Óscar Brosque, pessoa de certa idade, nasceu e cresceu na 
Figueira da Foz. Há cerca de dois anos, uma chamada 
extremamente profissional levou-o para Setúbal. Cerca de 
dois anos mais tarde, fomos aborrecê-lo com uma chamada
muito pouco profissional. Aqui fica o seu testemunho.

PARTE 1
“Triiiimmmm.... triiiimmmm... triiimmmm”, toca o telefone 
cá de casa. É algo raro nos dias de hoje. A custo levanto-me
do sofá. Só podem ser os gajos da MEO a fazerem-me mais
algum questionário...... era o Engenheiro Silva, CEO da 
empresa “Quiosque da Praça”: 
- Sr.  Óscar, queríamos ter uma reunião consigo com a 
máxima urgência.

“Querem ver que é desta que abandono a carreira na 
metalomecânica e me dedico à escrita criativa?”, pensei. 
Estava em tal estado de emoção que tinha o coração quase a
sair-me pela boca! Também podia ser da feijoada de sames 
do almoço.

Apanhei o autocarro e em quatro horas e meia consegui 
locomover-me de Setúbal à Figueira da Foz. Cheguei já 
ligeiramente atrasado à reunião na Praça 8 de Maio. Junto 
ao local marcado, num dos bancos junto à fonte, mais 
precisamente aquele situado às 5 horas para quem está 
virado para a estátua do Fernando Tomás, já lá estavam o 
redactor Pedro, o CEO Silva e o próprio ardina Pedrito.

Sem anestesia prévia comunicaram-me: 

- Queremos que escreva um artigo intitulado “Setúbal X 
Figueira: Diferenças, virtudes e defeitos” .

Foram árduas horas de negociações. Tentei ganhar uma 
assinatura do “Quinzenário” mas só consegui um ano de 
“Record” à borla assim que o Sporting for campeão. Enfim, 
mais uma PME figueirense a explorar o trabalhador..... ainda 
assim aceitei porque achei que ia ser a coisa mais fácil do 
mundo. Afinal de contas tenho uma grande qualidade para 
fazer este artigo: sou um figueirense puro-sangue (entenda-se 
por figueirense puro-sangue um figueirense que não nasceu na
margem sul do rio Mondego mas sim na Figueira da Foz, ou 
em casa, ou numa banca do mercado, ou vá lá..... na antiga 
casa mãe, que foi o meu caso).

PARTE 2
Como se sabe, está no ADN de um figueirense puro-sangue
dizer mal da Figueira da Foz. Já vi figueirenses tão puros 
que chegam a dizer mal da própria mãe só porque ela é da 
Figueira da Foz. Assim sendo não seria difícil escrever este 
artigo. Bastava dizer mal de tudo na Figueira da Foz e bem 
de tudo em Setúbal.

Sentei-me à frente do teclado, aqueci as mãos, estirei os 
dedos e aqui estava eu! Parecia o Mário Laginha a tocar o 
soneto em si menor do “Setúbal X Figueira: Diferenças, 
virtudes e defeitos”............ mas estranhamente não me saiu 
nada! Nada! Niente! Rien! Foi aí que me apercebi o quanto 
era difícil escrever sobre duas cidades que parecem gémeos
separados à nascença! Sim, sim….. sabem aqueles gémeos 
perfeitos que não conseguimos distinguir e que é preciso 
conhecê-los muito bem para percebermos de qual gostamos
mais? Pois Setúbal e a Figueira da Foz são um caso desses.

Aparentemente são cidades iguais: ambas estão numa foz, que
para os mais distraídos quer dizer que ambas têm rio e mar. 
Ambas têm serra. Ambas têm um clube de futebol com 
equipamento verde e branco às riscas. Ambas têm casino. 
Ambas têm uma praça de touros onde não se fazem touradas. 
Ambas são cidades piscatórias. Ambas foram importantes na 
indústria conserveira nos anos 40. Ambas têm bonitas praias 
com águas geladas. Ambas têm dificuldade em se assumir 
entre uma cidade turística ou industrial. Ambas desejam que 
os dias atinjam os 27ºC. Ambas têm a “Navigator Company”.
Mais ainda! Em Setúbal a câmara é comuna, na Figueira 
temos o próprio Comuna! (para as 2 pessoas de gerações mais 
novas que lêem esta publicação de referência nacional e estão 
agora a questionar-se, o Comuna era uma personagem que 
durante décadas disputou ao melhor estilo Ronaldo vs Messi o
titulo de “cromo figueirense” juntamente com o Jaime 
Caganeira, o Petinga, o Vivó Leite e o Vitorino dos Patos).



PARTE 3
Então é igual viver num lado ou noutro, perguntam vocês? 
Não! Não tem nada a ver. Tal como nos gémeos perfeitos 
temos de olhar para os pormenores.

No futebol: 
O figueirense é adepto do Benfica (pode ser Porto ou 
Sporting), depois é simpatizante do Real Madrid em 
Espanha, do Mónaco em França, do Manchester em 
Inglaterra e no fim de já não ter mais clubes é simpatizante 
da Naval 1º de Maio. Em Setúbal o sadino é adepto do 
Vitória (Nunca digam o Setúbal, o clube é o Vitória e acho 
que este facto já diz muito deste povo) e depois é 
simpatizante do Vitória em Espanha, do Vitória em França, 
do Vitória em Inglaterra. Bem, já perceberam. É adepto do 
Vitória. Ponto! O estádio aqui enche com famílias 
equipadas a rigor com as cores do Vitória. Na Figueira o 
estádio enche de ervas daninhas.

No turismo: 
Aqui deseja-se dias de 27ºC porque é difícil trabalhar ou 
simplesmente andar na rua com 35ºC ou mais, na Figueira é
difícil andar na rua com menos de 27ºC com aquele arzinho
que teima em vir da serra. Em Setúbal é difícil encontrar 
um restaurante que não tenha filas à porta, na Figueira é 
difícil encontrar um restaurante que tenha filas à porta.
Não me vou estender muito mais nestas explicações senão 
não deixo espaço às habituais divagações filosóficas do 
autor deste pasquim.

Nas pessoas:
Para acabar, uma última diferença mas que é a origem de 
todas as outras e da diferença entre ambas as cidades. As 
pessoas! Sim, as pessoas ou se quiserem, as mentalidades....
ou melhor, os níveis de loucura.

O figueirense é bipolar! 
Ahhhh.... Não se passa nada nesta cidade. Parece uma 
cidade fantasma! Ninguém sai de casa! No dia seguinte há 
alguma coisa na cidade e o discurso já é: Ahhhhh.... porque 
é que fizeram isto? É só filas de trânsito. Não arranjo 
estacionamento em lado nenhum! Queria ir jantar fora mas 
deve estar tudo cheio!

Já o setubalense é maluco! 
Podia escrever mais duas páginas com exemplos de que são
todos potenciais candidatos a um internamento no Júlio de 
Matos mas a maior prova de que têm todos uma grande 
pancada é preferirem ter um carro todo podre e uma casa 
modesta e andarem todos os dias na rua em jantaradas e 
copos com os amigos do que ter um carro topo de gama 
para irem levar os putos à escola e uma casa onde cabem 3 
famílias mesmo que isto implique não ter dinheiro para 
mais nada... grandes malucos..... onde é que isso já se 
viu!!!!.

Por falar nisso, já vos disse que nestes 2 anos em que cá 
estou já vendi os 2 carros e engordei 8 quilos?

[ PRÓXIMA JORNADA : FIGUEIRA DA FOZ vs NEW YORK ]

DIÁRIO DE UM QUIOSQUE

Atenção, pessoas que pensam que todas as crianças são muito 
doces e meigas e amorosas e simpáticas! 
Tenho uma novidade para vós: nem todas as crianças são 
muito doces e meigas e amorosas e simpáticas. Poderei ir 
mesmo mais longe: ele há crianças que não conseguem reunir 
nem uma destas características. 

Consideremos dois pontos de vista.
O quiosque, do ponto de vista de uma criança, é um local de 
tal forma colorido, apetecível e atractivo que o primeiro e 
talvez único impulso será o de tentar levar tudo para casa. Na 
impossibilidade de o fazer, para a criança é fundamental 
estudar o quiosque durante o maior tempo possível. 
Por outro lado, o quiosque, do ponto de vista da mãe da 
criança, é uma granada prestes a rebentar num pedido de 3 
revistas, 2 brinquedos e 7 pacotes de pastilhas. Na 
impossibilidade de fazer um arremesso de granada, para a mãe
da criança é fundamental fugir dali o mais rapidamente 
possível. 
Temos, portanto, junto a um quiosque, duas pessoas do 
mesmo sangue e com desejos perfeitamente antagónicos. 
Geralmente, dá asneira. 

Realizemos então o filme, bastante comum por estas bandas. 
Mãe e filho passam junto ao quiosque. A mãe tem duas 
hipóteses: ou finge que não está a passar junto ao quiosque e 
apressa o passo, ou deixa-se levar pela capa da Caras e 
executa a manobra de aterragem em banca. Estudos dizem que
90% das mães caem na armadilha que a Caras lança todas as 
4ªs feiras. Um pequeno desvio que lhe vai custar uma dor de 
cabeça ou oito euros e noventa e nove.
Não querendo fustigar o leitor com a estratégia da criança para
alcançar os seus intentos – 10 carteiras de cromos - , vamos 
apenas partir do princípio que a criança é uma criança criativa 
e persistente e que enquanto a mãe passa o olho pelas 
confissões da Sofia Ribeiro, há um pequeno ser que exprime 
um desejo muito seu: “Posso ter 10 carteiras de cromos?”. 
É uma incógnita o que pode acontecer a partir deste momento.
Perante uma reposta negativa ao seu desejo, a criança pode 
entrar num processo negocial sobre a quantidade de carteiras a
adquirir pela mãe. Nunca menos de cinco. Ou pode agarrar-se 
ao número dez, numa estratégia do tudo ou nada. Entram 
então em competição duas personalidades, em que a primeira 
a ceder sai derrotada, podendo a situação degenerar em 
ultimatos (“EU QUERO DEZ CARTEIRAS DE CROMOS 
SENÃO VAIS VER!!”), filosofias (“POR QUE É QUE EU 
NÃO POSSO TER 10 CARTEIRAS DE CROMOS??”), 
promessas (“SE ME COMPRARES 10 CARTEIRAS DE 
CROMOS NÃO TE CHATEIO MAIS HOJE E ATÉ SEREI 
CAPAZ DE COMER AQUELA HORRORSA SOPA DE 
CENOURA!”), dúvidas  (“COMPRA-ME 10 CARTEIRAS 
DE CROMOS OU ENTÃO NÃO SEI QUE FAÇO...”) ou 
chantagens (“OU ME COMPRAS DEZ CARTEIRAS DE 
CROMOS OU VOU CONTAR À AVÓ QUE DISSESTE 
QUE ELA QUANDO SE PÕE AOS BERROS PARECE 
UMA AMBULÂNCIA COM O CIO!!”).
Eu assisto a tudo isto como uma aranha assiste ao vôo rasante 
de uma mosca varejeira prestes a aterrar na teia, torcendo cá 
por dentro “Anda, meu lindo! Já que chegaste até aqui, agora
é para ir até ao fim! Rebola-te para aí nesse chão imundo e 
não tarda estás com 10 carteiras de cromos nas mãos e eu 
com mais sete euros em caixa”.



INQUÉRITO DE PRIMAVERA
[Obrigamos figueirenses de bem a responder a perguntas de mal]

ALEX GAMELA
Figueirense de bem, com falta de sono, a tentar ser ele mesmo.

1. Quem levavas para um passeio na praia de Buarcos: o 
Zézé Camarinha ou a mãe do Cristiano Ronaldo?
Zézé Camarinha. Ele explicava a técnica e eu praticava o 
inglês.
2. Preferes a Figueira na Primavera ou no Verão?
Não sei, depende dos sábados à noite.

3. És apanhado no café a ler a Nova Gente. Como reages?
Rendo-me, estou cansado, a vida de fugitivo não é para mim, é
altura de assumir as consequências.
4. Qual a manchete que desejarias ler no Expresso?
“Estes são os portugueses dos Panama Papers” ou 
“Quinzenário de um Quiosque ganha Pulitzer”
5. O que os quiosques não vendem mas deviam vender?
Jornais...? Daqueles que fazem jornalismo?
6. Em que ano os jornais em papel vão acabar?
Quando deixar de haver galinheiros para forrar ou paredes 
para pintar. Ou lojas a fechar, ficam sempre bem nas montras.
7. Um amigo escreve um texto péssimo e pede-te a opinião?
O que lhe dizes?
“O teu texto é péssimo.” Depois dou-lhe um cartão que diz 
“Melhore o seu texto, pergunte-me como.” Faço preço de 
amigo.
8. Quem gostavas de ser durante um dia?
Tem dias que gostava de ser eu mesmo, mas já me contentava 
com um dia em que pudesse dormir até tarde. Ou um gajo 
mega rico para poder dividir a massa entre mim e os meus 
amigos, no dia seguinte já não era problema meu.

__________________________________________________

[ENTÃO É ASSIM]

[Pedro Silva]
Escrevia assim o meu filho na sua composição sobre as férias 
da Páscoa: “Nas minhas férias eu fui à praia, joguei 
computador, joguei futebol, vomitei”. Coisas da vida. No 
mundo das crianças em geral e particularmente nesse sub-
mundo das composições feitas por crianças, estas cingem-se a 
factos concretos e indesmentíveis. Esta criança foi de facto à 
praia, sem dúvida que jogou computador, chutou e defendeu 
algumas bolas de futebol e inequivocamente expeliu de forma 
convincente e aleatória alguma matéria rejeitada pelo seu 
organismo mais interno. Para além destes factos não 
alternativos, posso garantir que na restante composição não 
couberam objectivos para as próximas férias. Porquê? Porque 
nós lhes ensinámos (mal) que as composições sobre as férias 
são para escrever sobre o que se jogou nas férias na Páscoa e 
não sobre o que se vai vomitar nas férias do Verão.. 
Já nós, adultos, temos por hábito traçar objectivos. E que tipo 
de objectivos traçamos nós adultos? Regra geral, objectivos 
um nadinha ambiciosos. Perder cinquenta quilos em sete dias, 
ganhar o euromilhões duas vezes consecutivas, bater o Usain 
Bolt num sprint do quiosque até ao mercado, vender duzentos 
quinzenários em três horas ou, o campeão do mundo dos 
objectivos ambiciosos: criar dois mil postos de trabalho no 
concelho da Figueira da Foz com a instalação de lojas-âncora, 
a construir onde hoje existe um horto municipal, horto esse 
que faz parte do corredor verde que vem desde a serra e, 
passando pelo parque de campismo e abadias, chega ao jardim
municipal; corredor verde esse, defendido em tempos 
esquecidos pelas pessoas que agora defendem este novo 
objectivo. 
O nosso deveria ser simples. Evitar composições do tipo “Nas
minhas férias eu fui à Dê Cá Tlon, à Hazard e vomitei”.

___________________________________________

Quim & Zenário
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