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BURLA HOMEM ORGANIZOU FESTA SOLIDÁRIA E ENGANOU TODA A GENTE

O dinheiro nunca chegou
à família do Luisinho
TELMO CRISÓSTOMO

Faleceu no passado dia 29, quinta-feira, aos
88 anos, Francisco Fernandes Guedes, fundador da fábrica de pincelaria Universal.
Por tudo o que representa e pela amizade
pessoal e institucional que ‘O Gaiense’,
desde sempre mantém com a família Guedes, apresentamos, desta forma, ao seu
filho, Albino Guedes e esposa Maria Amélia,
bem como ao seu neto Francisco Guedes e
esposa Carla Guedes, e aos restantes familiares e amigos, as nossas mais sentidas
condolências.
As cerimónias fúnebres de homenagem a
Francisco Fernandes Guedes, realizam-se
hoje, pelas 10h, na Igreja Paroquial de Arcozelo, de onde seguirá para cremação no
Centro Funerário da Lapa, no Porto.

Em breves linhas...

Junta entregou cabazes e brinquedos
PEDROSO E SEIXEZELO. A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, em parceria com o Hospital Veterinário de Gaia e a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila Nova e Gaia, levou a cabo uma
iniciativa solidária de entrega de cabazes de Natal aos mais carenciados da freguesia. Foram entregues durante o dia 20 de Dezembro, 65 cabazes com bens alimentares, um aumento significativo em
relação ao ano anterior. Sendo assim uma iniciativa solidária que, a
cada ano, tenta chegar a mais famílias da freguesia. Devido à recolha
levada a cabo pela junta, foi possível entregar às crianças destes
agregados familiares brinquedos e livros doados pela população.

Em julho, o pavilhão de
Vila D´Este recebeu um
evento de angariação de
fundos para ajudar o Luisinho, um menino de 10 anos
com paralesia cerebral, que
precisa de tratamentos dispendiosos de fisioterapia e
terapia da fala. O problema
é que a mãe do Luisinho,
Carla Pereira, acusa Jorge
Barros - o dinamizador da
iniciativa - de ter ficado
com o dinheiro que se conseguiu amealhar.
“Ele entrou em contacto,
através da página do facebook, a dizer que se oferecia para organizar um
evento solidário para o meu
filho. Eu ficava responsável
por arranjar o espaço e ele
de convidar os artistas.
Assim foi. No final, ele
ficou com o dinheiro dos
bilhetes e nunca mais o entregou à clínica de fisioterapia, tal como havia
ficado
combinado”,
afirma a
‘O Gaiense’.
BURLÃO DISSE
QUE HOUVE “ERRO
NA TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA”
Sucessivamente contactado por Carla Pereira, o
homem em questão afirmou que “houve um erro
na transferência bancária” e que tudo se ia resolver num espaço de dias.
“Ele disse-me que o dinheiro foi parar à conta
de um casal que está
emigrado e que estava

Tratamentos do Luisinho custam 300 euros por mês à família

a tratar de esclarecer tudo”.
O que é certo é que já se
passou quase meio ano
desde aí. E, na verdade, a
família de Luisinho também nunca chegou a saber
ao certo qual tinha sido o
valor real das doações: “Na
altura, esse tal de Jorge
disse-me que se conseguiu
juntar 410 euros, mas tam-

bém não sei se isso é verdade, porque eu não contei o dinheiro. Ele levou-o
todo para casa”, confessa.
Depois disso, Jorge Barros
ficou incontactável. Indignada, Carla Pereira decidiu
apresentar queixa na PSP.
“Já falei com a polícia e fui
chamada ao tribunal.
Agora estou à espera. Só

A
primeira
mensagem enviada por
Jorge Barros

quero que se faça justiça
pelo meu menino”, atesta.
Fátima Pereira, a avó do
Luisinho, que é quem trata
dele quando a Carla Pereira
vai trabalhar, afirma que
que esta situação é incompreensível. “É bom que
todos saibam quem este
homem é. Tudo o que ele
disse é mentira. É um vigarista. Isto não se faz. É mau
demais”.
JORGE BARROS QUER
RESOLVER O CASO
EM TRIBUNAL
Entretanto, Jorge Barros
garantiu à RTP que já tem
o dinheiro na mão, mas
que quer resolver o caso em
tribunal. “Sempre que
falou comigo, a Carla Pereira sempre se mostrou
ciente e confiante que o
problema ia ficar resolvido.
Ainda assim, no facebook
demonstrava precisamente
o contrário, fazendo post´s
e comentários caluniosos”.
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