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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

ma bolsa de apostas 
permite ganhar dinheiro 
com a variação do valor 
(odd) de uma aposta. 
Para estarmos a favor do 

mercado importa conhecer a variação 
do valor da aposta durante um jogo de 
futebol nos diversos tipos de apostas 
que podemos fazer.
 
QQ  Movimentos 
no mercado 1X2

O mercado em que podemos apostar 
se o jogo irá terminar com a vitória 
da equipa da casa, empatado, ou 
com a vitória da equipa visitante 
é o mais popular e aquele onde é 
transacionado mais dinheiro durante 
um jogo de futebol.
Regra geral
Num jogo equilibrado, a regra geral 
é que, caso não aconteçam golos 
(CNAG), a odd do resultado atual 
desce até ao fi nal do jogo. A odd 
dos resultados que não se verifi cam 
sobem até ao fi nal do jogo.
Ou seja, se o jogo está empatado, a 
odd do empate tende a descer até ao 
fi nal, CNAG. Se o Benfi ca está a ganhar, 
a odd do Benfi ca vai descer até ao fi nal, 
CNAG. Se o jogo está empatado, as 
odds do Porto e do Benfi ca vão subir 
até ao fi nal do jogo, CNAG.
Golos
Se o Benfi ca estiver a ganhar, um 
golo do Benfi ca, irá fazer a odd do 
Benfi ca descer ainda mais rápido. 
Se o Benfi ca sofrer um golo a odd do 
Benfi ca irá subir. 
Jogos desequilibrados
Quando estamos perante um jogo 
onde existe um claro favorito as 
regras são ligeiramente diferentes. 
Se o Manchester City recebe uma 
equipa da 3ª divisão inglesa num jogo 
da taça, e o jogo se mantiver empatado, 
a odd do adversário do favorito não 
sobe continuamente até ao fi m. No 

Consiste em prever se o jogo vai 
terminar com mais ou menos x golos.
A regra para estes mercados é 
simples: A odd do menos x golos 
desce até ao fi nal. Se acontecer um 
golo a odd sobe. Inversamente, a odd 
do mais x golos sobe até ao fi nal. Se 
acontecer um golo a odd desce.
 
QQ  Movimentos 
do resultado Exato

Apostar no resultado exacto é a 
especialidade de muitos jogadores. 
No entanto, não é preciso adivinhar 
o resultado exato para tirar partido 
deste mercado. Basta aproveitar a 
tendência das odds! 
Estas são as tendências das odds dos 
diversos resultados durante o jogo:
Resultado atual:
A odd do resultado que se está a 
verifi car desce sempre até ao fi nal 
do jogo. 
Resultado atual ao intervalo:
Ao intervalo, a odd do resultado 
actual apresenta menos de metade 
do valor inicial do 0-0. Ex: se, quando 
começou o jogo, o prémio do 0-0 era 
10, e ao intervalo a equipa da casa 
vence por 2-0, a odd do 2-0 deverá 
ser inferior a 5.
Resultados seguintes:
Se um jogo está 0-0, entendemos 
por resultados seguintes o 0-1 e o 1-0. 
Se um jogo está 2-0 entendemos por 
resultados seguintes o 3-0 e o 2-1.
As odds dos resultados seguintes 
descem para cerca de metade das 
odds iniciais do 1-0 e 0-1 até ao 
intervalo, continuando a descer até 
cerca do minuto 60’/65’, invertendo 
aí a tendência.
Resultado 1-1:
Durante a primeira parte dos jogos, 
enquanto permanece 0-0, a odd do 
1-1 varia geralmente muito pouco, 
começando a subir apenas na 2ª parte.
Restantes resultados:
As odds dos restantes resultados, 
normalmente, sobem durante o jogo 
(até haver golo). 

 
(Nota: No “curso de apostas desportivas, 
por Paulo Rebelo” leccionado na 
www.AcademiaDasApostas.com 
é ensinada esta táctica)

Os movimentos dos 
vários mercados
u

quarto de hora fi nal deve inclusive 
passar por uma fase de descida 
refl etindo o facto de que, se acontecer 
um golo do não favorito, a vitória 
deste torna-se bastante provável uma 
vez que resta pouco tempo à equipa 
favorita para recuperar. 
Caso o Barcelona esteja a vencer pela 
margem mínima o último classifi cado 
da liga espanhola a odd do favorito não 
irá descer continuamente até ao fi nal. 
Deverá passar por uma fase de subida 
refl etindo a possibilidade de acontecer 
um golo do não favorito, e de não dar 
tempo ao Barcelona de se colocar, 
novamente, na frente do marcador.
 
QQ  Movimentos no mais 
ou menos x golos

Este é também um mercado bastante 
popular entre os apostadores. 

“se o jogo está 
empatado, a odd tende 
a descer até ao fi nal”




