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★ COM AS MUDANÇAS NAS LEIS DE EMIGRAÇÃO
PORTUGUESAS FICOU MAIS FÁCIL VIR MORAR
LEGALMENTE EM PORTUGAL.
★ DEPOIS DAS MUDANÇAS NA LEI, O CONSULADO
PORTUGUÊS NO RJ, REGISTROU EM 2017, UM
AUMENTO DE 1300% NO NÚMERO DE PEDIDOS DE
VISTO PARA VIR MORAR EM PORTUGAL. NÃO PERCA
ESSA CHANCE!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Este guia é destinado a todo brasileiro honesto e
trabalhador que está De Saco Cheio do Brasil.
De Saco Cheio de pagar altos impostos e de ser roubado
por governos e por bandidos nas ruas.
De Saco Cheio de ver corruptos soltos, amparados por uma justiça morosa e benevolente
com a escumalha do alto escalão.
De Saco Cheio de pagar caro por tudo e ter muito pouca coisa em troca e, quase sempre, de
má qualidade.
De Saco Cheio de ter produtos e serviços de quinta categoria protegidos por leis arcaicas
criadas para impedir a competição e que criaram indústrias sucateadas.
De Saco Cheio de trabalhar uma vida inteira e depois se aposentar com valores irrisórios.
De Saco Cheio de mudanças de regras constantes, de planos econômicos mirabolantes
(conhecidos popularmente como "planos Caracu", onde o governo entra sempre com a
cara...) de governos incompetentes e incapazes que nunca dão em nada a não ser no roubo
do dinheiro do povo e na destruição do país.
De Saco Cheio de um país que rouba o presente e o futuro dos seus habitantes, que forma
pessoas que depois vão para o exterior.
De Saco Cheio de um país com 28 vezes mais mortes por criminalidade do que Portugal e
que orgulhosamente figura na lista dos 15 países mais violentos do mundo, ultrapassando,
em violência, países em guerra há décadas.
De Saco Cheio de um país onde os governantes só se elegem para resolver as próprias vidas
e estão a se borrifar para o povo.
Alternativamente, o termo De Saco Cheio do Brasil também tem um lado simbólico
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positivo, representando você trazendo um saco, do Brasil, contendo todos os seus bens
pessoais e as suas esperanças, expectativas e aspirações futuras a nível pessoal, familiar e
profissionais.
De qualquer forma, se você é esse cidadão De Saco Cheio do Brasil, é aposentado ou possui
rendimentos mensais provenientes de aluguéis, empresas, etc., este guia é para você.
Através deste guia, saberá como poderá tirar o Visto D7 para vir morar legalmente em
Portugal, um país decente e seguro com uma qualidade de vida infinitamente superior à do
Brasil, onde terá a certeza de voltar vivo para casa depois de um dia de trabalho. Portugal,
onde os seus filhos e você terão um presente e um futuro esperançosos.
Obviamente Portugal não é perfeito. Nenhum país é. Todos os países possuem qualidades e
problemas próprios. Entretanto, Portugal é um país fantástico. Pequeno, tranquilo, bonito
e que aos poucos vai resolvendo os seus problemas. Mudar do Brasil para Portugal, em
termos de qualidade de vida, é como desembarcar no paraíso.
Se você tinha esperanças do Brasil dar certo um dia, cito a frase de um amigo: "Veja bem
que o Brasil nunca vai "dar certo", porque já deu, só que não foi para você"!
Portanto, livre-se já do Brasil. Mude de vida e melhore a sua paz de espírito, a sua
tranquilidade e o seu bem-estar e o da sua família. Seja uma das milhares de famílias que,
anualmente, emigram para Portugal.
A vida é curta e uma melhor qualidade de vida não tem preço!
Esse é o ano em que você vai mudar para Portugal!
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Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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Crianças francesas não fazem manha
http://media.beebok.info/br-1254055488/criancas-francesas-nao-fazem-manha.html

A jornalista americana Pamela Druckerman se muda para Paris logo após se casar. Lá,
além das diferenças culturais mais conhecidas, começa a observar que as crianças se
comportam de forma muito mais educada do que jamais viu. Estarrecida, ela percebe que
os...
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Pelo Amor De Uma Viúva
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http://media.beebok.info/br-1429068236/pelo-amor-de-uma-viuva.html

Uma viúva marcada pelo amor e perda... &#xa0;Depois de anos acompanhando o marido
enquanto ele lutava contra as tropas de Napoleão, Lady Lettie Hughes retorna a Londres
como uma viúva para assumir seu lugar de direito entre a sociedade como a filha de um
conde. Seus pais e...
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Sou péssimo em português
http://media.beebok.info/br-1409863354/sou-pessimo-em-portugues.html

Imagine-se fazendo uma prova e tendo de escolher a opção certa: a longo prazo ou em
longo prazo? Assistir o ou assistir ao? Bastante ou bastantes? Ficou em dúvida? Então
este livro é para você. Em Sou péssimo em português, a professora...
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Sempre a Mesma Neve e Sempre o Mesmo Tio
http://media.beebok.info/br-568377176/sempre-a-mesma-neve-e-sempre-o-mesmo-tio.html

A relação entre a literatura e a vida sob a opressão política é o fio condutor dos ensaios
de Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio (Immer derselbe Schnee und immer
derselbe Onkel, 2011), de Herta Müller, escritora alemã vencedora do Prêmio...
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Sapiens
http://media.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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O Poder do Agora
http://media.beebok.info/br-560984981/o-poder-do-agora.html

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para
o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia
distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes.
Mas, se queremos realmente mudar...
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