CARTÃO VERMELHO TRANSCRIÇÃO DAS ESCUTAS
5 DE OUTUBRO
13h41 Luís Filipe Vieira (LFV)
e Tiago Pinto
Tiago Pinto diz que ligou aos
adjuntos, que falou com João sobre
Todibo, que lhe disse que era um
craque… LFV diz que ele é o primeiro
na lista para comprar… para lhe dizer
que não vem com invenções que já o
comprou…
17h18 LFV e Jorge Jesus
LFV diz que tentou ligar a Jorge Jesus
diversas vezes, que esteve a falar
com o presidente que é amigo dele,
Bartolomeu (será Josep Maria
Bartomeu, presidente do Barcelona)… que depois de ele [Jesus] não
atender acabou por dizer ao homem
que ficava com o jogador [Todibo].
Jorge Jesus diz que se lhe disse que
ficava com o jogador, para mandar
vir, diz que tem alguma coisa de
interessante, mas não tem nada a ver
com aquele que LFV não quis. LFV
refere que não conseguiu Lucas
Veríssimo porque não chegava a
tempo para se inscrever, que Rúben
Semedo tinha feito por 8 milhões e
“ele” depois pediu-lhe 9 (milhões de
euros) mais a dívida do Benfica, que
ia para 17 milhões […] Relembra que
têm muitos jogadores de 30 e tal
anos e têm de começar a ter “gajos”
novos para o futuro. Jorge Jesus
concorda, mas diz que Lucas
Veríssimo também só tem 25 anos…
19h00 Tiago Pinto e Miguel Moreira
Tiago conta a Miguel que houve
muitas complicações porque Jesus
insistia na questão de Lucas
Veríssimo, fazendo muita resistência… mas no final acabou por validar
a vinda dele (Todibo)
19h11 Giuliano Bertolucci
e Bruno Macedo
Giuliano comenta sobre Todibo e
Bruno diz que o Porto não quis o
jogador e que depois Jorge (Mendes)
se virou para o Benfica
19h27 Giuliano Bertolucci
e Bruno Macedo
Bruno queixa-se que já foi no meio de
Pedro (será José Pedro Pinho) e que
“nós temos de controlar pelo
Pitombeira” (Paulo Pitombeira,
empresário de Lucas Veríssimo).
Giuliano diz que controla pelo Santos.
Bruno conta que enviou mensagem a
Paulo a dizer que o Porto vai avançar
e que Pedro (será José Pedro Pinho)

já vai para cima de “Presi” (será
Jorge Pinto da Costa)
19h28 G. Bertolucci e Bruno Macedo
Giuliano diz para mandar ao
“presidente” (será LFV) que vão
perder. Bruno questiona se avisa o
“Presi” e Giuliano confirma
19h29 Bruno Macedo e Jorge Jesus
Bruno refere que “ele” (LFV) foi
para aquilo de Todibo. Jorge refere
que (LFV) lhe ligou e disse que não
tinha tempo de trazer Lucas (por
causa do fecho do mercado)…
Bruno comenta que o Porto já
apresentou uma proposta e
questiona se o Porto tem tempo e
que o Benfica não tem. Bruno
comenta que o Santos lhe enviou a
proposta que o Porto enviou e que
ou Bruno bloqueia isto ou o jogador
vai para o Porto. Jorge queixa-se
que pediu este jogador e levou com
Otamendi… que não pediu nenhum
dos centrais que o Benfica tem
19h38 Bruno Macedo e G. Bertolucci
Bruno comenta que estava a falar
com o “mister” (Jorge Jesus) e que
depois vai ligar ao “presi” (LFV) e
este disse ao “mister” que tem de
manter uma boa relação com o
Barcelona. Bruno questiona o que
fazem e Giuliano diz para ligar a
Pitombeira a dizer que Bruno fez
tudo, que pôs pressão no Porto e
que agora chegou através do filho
do “presidente” (Alexandre Pinto da
Costa). Bruno questiona “mas foi o
filho do presidente que mandou?”.
Guiliano confirma e Bruno comenta
“vai dar uma confusão no Porto”.
Giuliano pergunta se Bruno não
manda para o “presidente” (será
LFV) o “negócio autografado” e
Bruno diz que vai já tratar disso
19h47 G. Bertolucci e Bruno Macedo
Bruno comenta que está a falar
com Pedro (José Pedro Pinho) que
vai ter de falar com Luís Gonçalves
e vão ter de controlar isto por este
lado. Bruno refere que “foi Pinto da
Costa que espetou a faca ao Pedro”
[…] Giuliano queixa-se que se vão
para o Benfica, que o “Presidente
f*deu a gente” […] Bruno diz que
depois foi para cima “dele” [Pedro
Pinho] a dizer que ontem disseram
que não queriam o jogador (Lucas
Veríssimo), que Bruno bloqueou o
Benfica e que depois apresentaram
proposta por Alexandre (P. Costa).

19h53 Jorge Mendes e Txiki Begiristain
(diretor-desportivo do Manchester City)
Txiki pede para Jorge lhe contar
sobre Todibo ir para o Benfica. Jorge
diz que tinha três ou quatro clubes
interessados no jogador.. Jorge diz
que o jogador mudou de agente e o
Porto interessou-se. Jorge tinha
fechado Rafinha para Porto, Todibo
para Porto e Diogo Leite para
Barcelona. Mas estava pendente da
aceitação de Rafinha, que não quis ir
para o Porto, e depois disso Todibo
vai para o Benfica. Jorge comenta
que o presidente do Benfica lhe ligou
por causa das notícias que Todibo ia
para o Porto, mas como o negócio
não se concretizou…
20h07 G. Bertolucci e Bruno Macedo
Giuliano questiona se Bruno já lhe
ligou [a Vieira]. Bruno diz que está
num jantar por causa das eleições e
que também tem chamadas do
“mister” (Jorge Jesus). Bruno diz que
Pitombeira também já lhe ligou e que
têm de reverter isto de alguma forma
e que o melhor é fechar no Benfica
[…] Bruno refere que disse a Pedro
(Pinho) que ontem lhe passou as
condições todas, que José Pedro
Pinho está com o presidente (Jorge
Pinto da Costa) e que disse que não
queria o jogador e hoje aparece uma
proposta com as mesmas condições
que falaram. Bruno diz que (José
Pedro Pinho) tem de dizer ao
“presidente” (Jorge Pinto da Costa)
que têm de controlar. Giuliano
comenta “quero que se f*** também”
Bruno diz “vai-se resolver de uma
forma ou de outra, temos que entrar
nisto, não vamos perder isto”
23h10 G. Bertolucci e Bruno Macedo
Bruno comenta que Pedro (Pinho)
está com o “presidente” (Jorge Pinto
da Costa) e que o “presidente” não
vai puxar o tapete ao filho. Bruno
comenta “presidente” estamos a
perder a comissão de intermediação,
que apresentaram o jogador, Bruno
passou as condições do negócio e
“ele” (Jorge Pinto da Costa) hoje põe
essa Ana com o filho (Alexandre Pinto
da Costa) a fazer a proposta e
acrescenta “também merece ser
entubado, não pagam e ainda fazem
isto”. Bruno refere que Pedro Pinho
disse que “nós pedimos 1 milhão de
comissão e esta pede 650”… que o
filho não fez nenhum negócio

