CARTÃO VERMELHO TRANSCRIÇÃO DAS ESCUTAS
CA
16 de
d setembro de 2020
MIGUEL MOREIRA
MIG
E LUÍS
LU FILIPE VIEIRA
Mig
Miguel repete que serão para aí
100 milhões de dinheiro e para aí
150 ou 160 milhões de jogadores,
que têm de fazer agora, em janeiro
e em junho do próximo ano… que
são três fases. Luís Filipe diz que
100 milhões de dinheiro e 160
milh
milhões de vendas que não dá…
que é uma coisa ou outra… Miguel
exp
explica que Luís Filipe lhe falou o
que é de dinheiro e o que é para
equ
equilibrar o resultado, que são
cois
coisas diferentes… que uma coisa
é tesouraria
te
e aí vão apontar para
100 milhões […] Luís Filipe diz que
ess
esse dinheiro [das vendas]
tam
também é meio financiamento e
Mig
Miguel diz que “é claro, como é
óbv
óbvio… por isso é que é important
tante vender” […] Luís Filipe
perg
pergunta, para confirmar se
perc
percebeu , que se venderem 160
milh
milhões de euros também está
fina
financiado… Miguel diz “claro,
dep
depois posso ir descontar isso,
exa
exactamente”
29 de setembro de 2020
MIG
MIGUEL MOREIRA
E JASON
JA
TRAUB (23 CAPITAL)
Mig
Miguel diz que é muito simples,
que têm de resolver os 20 milhões
do Grémio.
G
Jason diz que resolve
nas próximas semanas. Miguel diz
que tem 40 milhões em “receivables
bles” [prestações futuras relativas
a uma
um venda de jogador] do City e
dep
depois tem mais 12,7 milhões do
Wol
Wolves e tem mais 10 milhões do
Esp
Espanhol […] Jason questiona se
os podem
p
juntar todos e dar 80 a
100 milhões e Miguel confirma que
é o que procuram. Miguel diz que
pod
podem usar os “receivables”, que
a única
ún exceção são os 20 milhões
do Grémio
G
[…] Miguel diz que será
uma transacção a rondar os 100
milh
milhões e Jason diz que é o que
esta
estava a pensar
29 de setembro de 2020
MIGUEL MOREIRA
E LUÍS FILIPE VIEIRA
Luís Filipe diz a Miguel Moreira que
lhe mandou o telefone de Macedo
(Bruno Macedo), daquilo que falou

no dia anterior com Miguel… diz
que é preciso os contratos, que
“ele” consegue descontar aquilo e
resolve-lhes também o problema
do Grémio… refere que é com um
“gajo” do banco alemão […]
Miguel interrompe, confirma que
Luís Filipe está a falar de Bruno
Macedo e diz que fala com ele…
para ver como é as condições que
“ele” apresenta. Luís Filipe diz
para Miguel ligar já com “ele”, que
é para “ele” tratar disso…
comenta que perguntou as taxas
que está a ter… que “ele” disse
4,55% para o Sp. Braga
29 de setembro de 2020
MIGUEL MOREIRA
E BRUNO MACEDO
Miguel questiona com que banco
Bruno está a trabalhar e este diz
com o OLB (Bank). Miguel diz que
já falou com os “gajos”, não
conseguiu proposta. Bruno
pergunta em qual não conseguiu.
Miguel diz que foi em Cebolinha,
que só queriam fazer duas
prestações e que estava dependente de entrar na Champions.
Miguel diz que se Bruno quiser
falar com “eles” outra vez, que a
história do Grémio os 20 milhões o
Benfica tem de pagar
8 de outubro de 2020
MIGUEL MOREIRA
E LUÍS FILIPE VIEIRA
Luís Filipe diz a Miguel Moreira
que lhe telefonou “o tal Pedro” a
dizer que já mandaram uma carta
para eles (Benfica), que está tudo
resolvido lá com os chineses…
Miguel Moreira diz que agora
pede para “nós abrirmos uma
conta lá”… Luís Filipe diz que é
isso… que disse para abrir a
conta que “aquilo” já está
aprovado […] Miguel Moreira diz
para Luís Filipe ficar tranquilo,
que lhe diz quando houver mais
novidades. Luis Filipe diz que está
bem e pergunta se Miguel já viu
se aquilo é legal ou não é legal e
ele responde que isso está em
análise com os advogados. Luís
Filipe diz que “quando a farinha
amparo é muita farinha,
estranha-se”

