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GANHAR COM AS APOSTAS DESPORTIVAS

EM QUE É QUE AS APOSTAS DESPORTIVAS 
MUDARAM A TUA VIDA?

As apostas fizeram com que começasse a ver futebol de uma forma mais 
imparcial. (Hugo Gomes)

As apostas ensinam a valorizar convenientemente o quotidiano; agora sou 
muito mais coerente e responsável nas minhas decisões. (zezyjo) 

Com as apostas desportivas deixei de valorizar tanto o dinheiro, para 
assim poder desfrutar do dia-a-dia. (Finidy)

Com as apostas desportivas e os vídeos do Paulo Rebelo , foi chegar, ver e 
vencer (veni, vidi, vici). (António Nobre)

As apostas fazem-me sentir que sou o 12.º jogador. (footboy)

Com as apostas desportivas, soube o que é dar valor ao dinheiro e aprendi 
que ele é relativo. (spink) 

Antes, acompanhava o desporto por paixão; agora, sei que posso ir mais 
além e lucrar com algo que me dá prazer! (Andrelot)

As apostas fizeram-me ver que, sem preconceitos, a profissão de trader 
oferece grandes oportunidades. (JupiterSL9)

Finalmente alguém me indicou o caminho científico das apostas. Acabou 
o azar!!! (Xitaclan2001)

Quem diria que ficar desempregado seria o meu melhor emprego?
(ricardobarradinha) 

As apostas desportivas fazem agora parte do meu dia-a-dia, tendo 
tornado possível que eu me divirta e, ao mesmo tempo, ganhe dinheiro. 
(Leonidas) 

As apostas fizeram com que eu ganhasse um maior controlo emocional... 
Agora vivo a vida com mais calma! (ragazzoxxi)

As apostas fazem com que tenha uma maior perceção das oportunidades. 
Basta saber aproveitá-las! (turk) 

Antes das apostas, eu via futebol; agora, vivo o futebol. 
(Borges)

Com as apostas aprendi a gostar de matemática, números e estatísticas.
(Soares77)
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PAULO REBELO

Finalmente posso ter o meu próprio negócio, sem ser preciso investir 

muito dinheiro. (cesarini)

As apostas fizeram com que olhasse para o mundo do desporto como uma 

odd de valor. (cunhasilva) 

Não gostava de futebol, não via futebol, mas agora vejo quase todos os 

jogos das principais ligas europeias! (arospt)

Com as apostas desportivas aprendi que no futebol há mais ciência do que 

puros palpites. (nuno_1207) 

As apostas mudaram a minha visão sobre os jogos, o facto de deixar o 

coração de lado para ver com a razão e a análise estatística. (Rcunha) 

As apostas colocaram noutro patamar o meu conhecimento sobre o 

desporto e a minha paixão por ele. (JR10)  

As apostas mudaram a forma como vejo os jogos e como valorizo os 

pequenos detalhes! (sonnys06) 
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COMO É QUE O PAULO REBELO 
TE AJUDOU NAS APOSTAS?

O Paulo ajudou-me a ver o futebol de uma forma estatística: agora não 

vejo futebol, vejo números! (Hugo Gomes) 

O Paulo provou que o sucesso nas apostas não se resume à sorte, mas sim 

ao estudo e à observação científica. (Djokovic) 

Os vídeos de Paulo Rebelo desmistificam o mundo das apostas desportivas.

(zalazala) 

Com o Paulo aprendi que é possível ganhar dinheiro onde anteriormente 

só via diversão! (LMG) 

O Paulo e os seus vídeos ensinaram-me que não há feelings nem tiros de 

sorte; há cabeça, preparação e trabalho. (António Nobre) 

O Paulo mostrou que o futebol nao é tão imprevisível como parecia ser.

(Tiago Tomás) 

O Paulo ensinou-me que, com trabalho, dedicação e paciência, posso ter uma 

vida melhor, e a trabalhar com aquilo que adoro! (Valter Oliveira) 

Com o Paulo Rebelo descobri que ganhar dinheiro não tem de ser 

aborrecido! (LMG) 

Posso dizer que, graças ao Paulo, a minha vida deu uma volta de 180 

graus... Atualmente, respiro números e vivo deles! (jcoelhopt) 

O Paulo Rebelo foi fundamental no meu processo de amadurecimento 

como apostador. Agora sei ser disciplinado e coerente. (Andrelot) 

O Paulo ajudou-me a racionalizar a evolução do mercado de apostas e a 

aperfeiçoar a minha análise objetiva. (joliveira)

Com o Paulo aprendi que o ganhar começa no não perder. (thegamer7) 

Sem o Paulo Rebelo, não saberia nada do que sei hoje sobre apostas. Um 

obrigado é pouco para te agradecer! (horacio)


