
5

ApresentAção

Olá! O meu nome é Paulo Rebelo e sou apostador profissional. 

Ao longo dos últimos anos, tem aumentado o interesse em redor 
das apostas. A imprensa tem-se interessado pelo meu trabalho pelo 
facto de haver um português que é considerado um dos melhores do 
Mundo na sua área.

Criei uma comunidade de apostadores em português, através da 
qual partilho as minhas opiniões, melhoro com as dos outros e dou 
os meus conselhos. 

Atualmente, leciono o curso de apostas desportivas que foi elaborado 
por mim.

Poderá saber mais informações a meu respeito em: 
www.paulorebelotrader.com

Foi-me feito este convite para escrever um livro sobre apostas desporti-
vas, desafio que aceitei prontamente. Há já algum tempo que ansiava 
por organizar as minhas experiências e o meu know-how num livro. 

Nesta obra tenho a oportunidade de ensinar o básico das apostas 
a quem nunca apostou, assim como aconselhar alguns truques aos 
apostadores que têm alguma experiência.
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gANHAR COM As APOstAs desPORtivAs

O livro está estruturado da seguinte forma:

orGAnIZAção

QueM sOu

Breve apresentação sobre o meu percurso pessoal e profissional.

guiA RáPidO PARA QueM NuNCA APOstOu

tudo o que quem nunca apostou necessita de ter antes de o fazer.

tRuQues PARA gANHAR COM As APOstAs

técnicas para melhorar a sua rentabilidade enquanto apostador.

tRAdiNg

explicação do conceito e alguns conselhos exclusivos para esta área 
das apostas.

exeMPlOs PRátiCOs

exemplificação dos conceitos através de casos práticos da minha au-
toria e de outros utilizadores da comunidade.



Aviso
Como em todas as áreas, há bons e maus apostadores. Nem todos 
os que apostam conseguem ganhar dinheiro. 

À semelhança do que acontece com um jogador de futebol, é pos-
sível aprender técnicas que nos tornam melhores apostadores.        
A experiência acumulada também nos torna melhores jogadores, 
mas, tal como os futebolistas, é necessário nascer com uma habili-
dade inata. 

Aquilo que aconselho é que faça experiências, com pouco dinheiro, 
para saber se tem capacidade, ou não, para ser um bom aposta-
dor. Quando os resultados positivos surgirem, se surgirem, então 
poderá aumentar o valor apostado.

Não aposte, nunca, dinheiro que não pode perder. 

se é viciado no jogo procure ajuda especializada em: 
www.janonimos.org .
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QUeM soU
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O meu nome é Paulo Rebelo. Nasci no Porto, em 1982, no seio 
de uma família pobre. tive a sorte de receber por parte dos meus 
familiares e dos amigos com quem cresci os valores que sempre me 
fizeram feliz, mesmo tendo de vencer algumas dificuldades, pelas 
quais a maioria dos meus colegas não teve de passar. Por exemplo, 
tive de trabalhar enquanto estudava, ainda antes de terminar o 
12.º. Como não tinha estudos concluídos nem experiência, os meus 
empregos foram precários e duros, algo que se tornou importante 
para perceber o que é que NÃO queria fazer na vida. Quando 
vislumbrei a oportunidade de trabalhar com as apostas, agarrei-a 
com todas as forças, pois era incomparavelmente melhor do que 
qualquer um dos trabalhos que tinha feito. No princípio, não 
foi nada fácil, uma vez que tive de investir muito tempo sem ter 
certezas de nada. Afinal, não havia casos conhecidos de apostadores 
profissionais. 

Provavelmente, o facto de perceber bem cedo o que a vida pode 
custar deu-me as forças necessárias para agarrar a oportunidade de 
fazer das apostas a minha profissão. 

Percurso PessoAl
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Percurso ProfissionAl

desde sempre me fascinou a ideia de ter “dinheiro a render”. 
Acordar no dia seguinte mais rico sem ter feito nenhum esforço 
para tal era algo que me seduzia. 

desde muito novo, aprendi a calcular juros e dividendos. Quando 
recebia dinheiro como prenda, investia-o em certificados de aforro 
(na altura, com taxas bem mais atrativas do que as de agora). Após 
ter o “dinheiro a render” durante algum tempo, conseguia comprar 
uma prenda maior, que não estaria ao meu alcance de outra forma.

Aos 15 anos, tornou-se claro para mim que queria trabalhar 
comprando e vendendo títulos numa bolsa de ações. Acompanhava 
a bolsa todos os dias, e criei as minhas primeiras carteiras virtuais, 
fazendo estimativas de quanto ganharia se tivesse dinheiro para 
comprar as ações que escolhia. trabalhar em casa, ser o meu patrão, 
era algo que me entusiasmava muito. 

Consegui concretizar o meu sonho. li muitos livros sobre o assunto, 
fiz os meus próprios estudos e comecei a trabalhar com dinheiro 
real, comprando e vendendo títulos na bolsa de valores. 

Mais tarde, esta experiência no mercado de ações veio a revelar-se 
uma mais-valia na área das apostas na qual me especializei – o trading.

As bolsAs de Ações
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PRiMeiRO CONtACtO COM As APOstAs

Foi durante o a faculdade que conheci o mundo das apostas. Como 
(quase) todos os meus colegas de geração, comecei por curiosidade, 
com pequenas quantias, a fazer apostas na BetandWin. desde cedo 
consegui obter resultados lucrativos.

MOtivAçÃO PARA estudAR As APOstAs

em comparação com o que acontecia com as ações, consegui obter 
uma rentabilidade mais elevada com as apostas (embora a volati-
lidade dos resultados fosse também maior), o que me motivou a 
começar a dedicar algum tempo ao estudo destas.
Comecei por fazer análises de estatística simples antes de escolher 
as minhas apostas. estas análises demonstraram ser muito produti-
vas, e passei a obter resultados positivos de forma consistente. 
essa consistência incentivou-me, em definitivo, a encarar as apostas 
de uma forma séria e a investir uma grande parte do meu tempo a 
fazer um estudo científico das apostas.

As ApostAs 

estudO CieNtíFiCO

decidi aplicar a mesma dedicação ao estudo dos mercados de 
apostas desportivas (Betfair) do que aquela que havia reservado 
ao mercado de ações. Pedi ajuda a professores de várias áreas e 
desenvolvi uma base de dados gigantesca acerca da liga inglesa 
(a competição com mais liquidez). Através de correlações e re-
gressões, criei um modelo que conseguia prever, com um deter-
minado intervalo de confiança, qual o preço que deveria vigorar 
no mercado antes de começarem os jogos.
Consegui obter resultados positivos de forma consistente, apli-
cando e aperfeiçoando continuamente o modelo.
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APOstAR eM diRetO

Apesar de ter efetuado algumas tentativas sem sucesso, não desisti 
de tentar apostar durante o próprio jogo,  porque é durante esta 
fase que se faz um maior número de transações e existem mais 
oportunidades de ganhar dinheiro.

Após a identificar, analisar e corrigir os erros cometidos, consegui 
ir obtendo lucros paulatinamente ao apostar durante os jogos. 
Quando comecei a ganhar de forma consistente, dediquei-me em 
exclusivo a este tipo de apostas.

ApostAdor profissionAl

À semelhança dos meus colegas que obtiveram notas elevadas 
durante o curso, obtive vários convites para trabalhar em bancos, 
consultoras e seguradoras, mas optei por me dedicar em exclusivo 
ao trading na bolsa de apostas.

Ainda durante a faculdade, ficou claro que nenhuma empresa 
me poderia fazer uma proposta que igualasse aquilo que eu já 
conseguia ganhar com as apostas.




