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Pedimos ao apostador profi ssional com maior 
sucesso em Portugal para lhe dar umas dicas 

(talvez seja a solução para sair da crise)

    Por Paulo Rebelo

meu nome é Paulo 
Rebelo e sou apostador 
profi ssional na Betfair, 
o maior mercado 
de apostas do mundo.  

Antes de mais, devo agradecer 
o convite que me foi feito pela 
Penthouse para escrever algumas 
crónicas sobre apostas, que serão 
publicadas juntamente com o trabalho 
dos cronistas residentes, pelos 
quais nutro admiração.
Viver das apostas é um sonho para 
muita gente pois não trabalhamos 
para terceiros, assistimos aos jogos 
dos desportos que mais gostamos 
e, sobretudo, quem for bom, tem 
a possibilidade de atingir ganhos 
elevados. Neste primeiro artigo 
exponho alguns conselhos 
para quem está a começar:
Em primeiro lugar deve ter a noção 
de que nem todos ganharão dinheiro 
com as apostas. No entanto, se não 
experimentar nunca irá saber se tem 
talento ou não. Como tal, aconselho 
a começar com pouco dinheiro 
e, quando os resultados positivos 
começarem a aparecer, aumentar 
o valor investido.
É possível ganhar dinheiro de forma 
consistente nas apostas para 
os apostadores que investem o seu 
tempo em análise às estatísticas e ao 
desempenho de várias estratégias. 
Analise antes de apostar e encontre 
qual a estratégia que melhor se adapta 
ao seu  perfi l de apostador.
É fundamental ter disciplina para 
não fi car eufórico com os ganhos 
nem deprimido com as perdas. Sem 
controlo emocional  não é possível 
obter ganhos consistentes nas apostas, 
mesmo para aqueles que têm uma 
capacidade acima da média para 
prever o resultado do jogo. Escreva um 
diário onde anota 

e justifi ca todas as suas apostas. 
Ajudá-lo-á a ganhar disciplina e a 
melhorar o seu controlo emocional. 
Quando não encontrar nenhuma 
aposta que esteja convicto 
simplesmente não aposte. 
Não fazer nada quando se perdeu 
tempo à procura de apostas é difícil 
para a maioria dos apostadores 
mas é fundamental para alcançar 
uma rentabilidade positiva.
Escolha um método simples para gerir 
a sua banca. Por exemplo, aposte 
apenas 10% do valor da sua banca 
em cada aposta. Assim, garante 
que nunca irá fi car sem dinheiro.
Não aposte, pelo menos no princípio, 
no seu clube do coração. 
Não conseguirá fazer uma avaliação 
imparcial da aposta.
O Cristiano Ronaldo já foi eleito 
o melhor jogador do mundo, 
no entanto como será que jogaria se o 
treinador o colocasse a guarda-redes? 
Provavelmente não obteria resultados 
positivos, no entanto, isso não signifi ca 
que não seja um bom jogador 
de futebol. De forma semelhante, 
um apostador que esteja a ter maus 
resultados a prever qual das equipas 
irá ganhar o jogo pode ser excelente 
a conseguir prever se um jogo irá ter 
muitos ou poucos golos. Encontre 
o desporto e a categoria de apostas 
em que tem maior aptidão natural.
Apostar é divertido e não é uma 
actividade marginal. Pode inclusive 
ser bastante social. Convide um amigo 
para fazer uma sociedade consigo. 
Ajudá-lo-á a ter disciplina. Entre 
numa comunidade de apostadores 
onde poderá interagir com outros 
apostadores colocando dúvidas, 
inteirar-se das diversas tácticas 
disponíveis e partilhar os seus erros 
da mesma forma que aprende 
com os erros dos outros.  

Conselhos para ganhar 
dinheiro com as apostas
O

Os jogos para apostar em Agosto

Supertaça 2010/2011 - 07/08
FC Porto vs. V. Guimarães   

Portugal Liga ZON Sagres 2011/2012
Jornada 1 - 14/08
V. Guimarães vs. FC Porto
Gil Vicente vs. Benfi ca
Rio Ave vs. SC Braga
Sporting vs. Olhanense
Jornada 2 - 21/08
Beira-Mar vs. Sporting
Benfi ca vs. Feirense
FC Porto vs. Gil Vicente
SC Braga vs. Marítimo
Jornada 3 - 28/08
Nacional vs. Benfi ca
Sporting vs. Marítimo
V. Setúbal vs. SC Braga
U. Leiria vs. FC Porto

Nas apostas não 
pode fi car eufórico 
com os ganhos




