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Apublicaçãodahistóriaque
Fernandocontouontemao
PÚBLICO fez surgir algumas
denúnciasqueoassociama
alegadasburlas

Ahistória de FernandoFonseca de
43 anos que deixou um pedido de
ajudanuma rede socialpor estar su
postamente a viver na rua motivou
uma onda de respostas solidárias
mas não só na sequência da publi
cação do artigo no PÚBLICO algu
mas pessoas acusaram o protago
nista daprática deburlas No fórum
Reddit onde foi feito o apelo inicial
tambémhá comentários que põem
em causa a veracidade da história
de Fernando que se identificavana
rede social como SemFuturo On
tem oPÚBLICO tentouvárias vezes
sem sucesso confrontar Fernando
com estas acusações
O caso de Fernando foi noticia

do pelo PÚBLICO e provocou uma
reacção de um grupo de pessoas
que dizem ter reconhecido alguns
pormenores da história nomea
damente o nome a idade e a pro
fissão consultor de comunicação
do protagonista que assinava co
mo Sem Futuro Na rede social
onde Fernando lançou o apelo no
passado fim de semana foi ontem
publicadoumpost assinadopor So
meVerdade queassociaFernando a
alegadas fraudescometidas em 2013
e que terão lesado várias pessoas
Confrontaram Fernando e outros
intervenientes na rede social
Francisco e Marta nomes fictí

cios de 25 e 29 anos são duas das
pessoas que dizem ter sido lesadas
por Fernando masquepreferem re
servar a sua identidade por já terem
seguido com as suas vidas profissio
nais e no caso deMarta por algum
receio de represálias Admitemque
nunca apresentaram queixa contra
ele Contaramao PÚBLICOque em
meados de 2013 foram entrevista
dos para trabalhar numa empresa
de Fernando ligada à área digital
comsupostassucursaisemLondres
noReinoUnido e Seattle nosEsta
dos Unidos E queixam se os con
tratos de trabalho nunca chegaram
os pagamentos foram se arrastando
e eles acabaram por sair para o de
semprego depoisde alegam terem
descoberto na sequência de várias
diligências que a empresa para a
qual julgavam trabalhar nem sequer

existia Acrescentam que acabaram
tambémpor descobrir queFernan
do na sua presença simulava cha
madas telefónicas para sócios ine
xistentes

A fotografia de Fernando dispo
nível online e apresentada por es
te grupo de pessoas corresponde à
mesma pessoa comquemo PÚBLI
CO se encontrou e que contou ter
ido parar à rua na sequência do fim
abrupto deuma relação Como teria
sempre vivido no estrangeiro não
tinha qualquer rede familiar ou de
amigos em Lisboa

Numa notícia que acompanha a
fotografia de Fernando no Fátima
Missionária com data de Julho de
2013 este apresentava se comoCEO
e chief digital strategist de uma em
presa sedeada nos Estados Unidos
da América e encerrou a terceira
sessão das Conversas Contemporâ
neas da Consolata falando sobre o
poder das redes sociais

É muito fácil acreditar no Fer
nando porque ele temcapacidades
incríveis e nós estávamos a trabalhar
com clientes concretos e grandes
agências emPortugal Sentia que a
empresapodia ter dado certo mas
já deviam existir muitasmentiras
explica Marta Ele não podia che

gar aopédenós e dizer queLondres
eSeattle afinal erammentiras e por
isso simplesmente desapareceu
comenta Francisco que adianta
que o grupo afectado é de sete pes
soas três das quais acabaram por
emigrar Francisco saiu dopaís mas
está de regresso a Portugal e acres
centa que há cerca de um mês um
outro elementodogrupo encontrou
FernandoemLisboa precisamente
na zona do quarto que no domingo
este disse que lhe arranjaram
O PÚBLICO tomouconhecimento

do apelo de Fernando no domingo
Nessemesmodia trocoumensagens
como SemFuturo falou telefoni
camente com ele e combinou um
encontro para terça feira à tarde
que durou mais de duas horas
Entre domingo e terça feira foram
contactadas várias das pessoas que
ajudaram Fernando
Nuno Soares e Pedro Santos fala

ram com o PÚBLICO e nunca sus
peitaram de nada Já Jorge Bastos
forneceu um número de telemó
vel mas disse estar no estrangeiro
Rejeitou as tentativas de contacto
explicando estar numa reunião e
pediu para responder por email
Na resposta confirmou o encontro
com Fernando e as formas de aju
da que passaram por lhe arranjar
um quarto temporário na casa dos
tios O PÚBLICO tem tentado con
tactar Fernando várias vezes mas
desde a manhã de ontem que não
voltou a atenderou a responder às
mensagens Jorge também deixou
de responder e na Internet o seu te
lemóvel aparece afinal associadoa
umaempresade Fernando Tanto o
Sem Futuro Fernando como o
ithinkandroid Jorge apagaram
entretanto as contas na rede social
Reddit
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