Mais de 1000 casais unidos
pela Mi Amore.
Seja o próximo a encontrar o amor

Conheça alguns casos reais
de sucesso

Teresa & Francisco
Teresa, 28 anos, funcionária publica &
Francisco, 35 anos, contabilista
Aveiro
Teresa e Francisco foram apresentados em Novembro
de 2016. Teresa sonhava com um grande amor e com
direito a tudo o que uma mulher solteira deseja. Amor,
casamento, casa e quem sabe um dia poder ter o
privilegio de ser mãe. Confiou na Mi Amore por ser um
serviço seguro e de confiança. Francisco já tinha
passado por algumas relações falhadas sem que
nenhuma pudesse considerar um grande amor.
Quando se inscreveu na Mi Amore, o seu desejo era o
de encontrar alguém que realmente o completasse.
Passados cerca de 5 anos o casal vive em união de
facto e sonha brevemente poder passar para o patamar
do casamento pois na actualidade a pandemia do Covid
bloqueou alguns sonhos.
Recorda o dia em que os seus olhares se cruzaram
pela primeira vez: “Assim que vi a Teresa soube de
imediato que algo de diferentemente existia nela.
“Confesso que senti de imediato as borboletas no
estômago, mas há medida que fui conhecendo melhor o
Francisco o sentimento cresceu e hoje não viveria sem
ele”.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Ana & João
Ana, 47 anos operária Fabril
João, 45 anos, empresário &
Leiria
Ana, depois da última relação amorosa em que
sofreu bastante, sonhava conhecer alguém
verdadeiramente compatível consigo e encontrar
novamente a felicidade.
Aconselhada pelo filho adolescente, resolveu
inscrever-se ma Mi Amore. Por sua vez, João, tinha
deixado de acreditar no amor, mas quando viu um flyer
decidiu contactar a Agência.
Ambos optaram por se conhecer através de uma
troca de contactos e foi amor à primeira vista.
Neste momento já vivem juntos e não podiam estar
mais felizes. Ana conta: “Fomos mesmo feitos um
para o outro.”Já o João, muito emocionado, deixa uma
recado especial: “Para quem se encontra sozinho e
tem o sonho de ser feliz, só posso recomendar que
ganhe coragem de tomar as rédeas da sua felicidade!
Procure os maiores especialistas em relações sérias,
seguras e duradouras”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Sandra & Paulo
Sandra, 28 anos, secretária &
Paulo, 35 anos, engenheiro
Viseu

Paulo tinha acabado de sair de um relacionamento e
receava não conseguir voltar a amar.
Por seu lado, a Sandra, sempre acreditou que iria
viver um grande amor, mas tinha alguma dificuldade
em iniciar o contacto com o sexo oposto. Ao ver num
multibanco a publicidade da Mi Amore e após consultar
o site, a Sandra resolveu marcar de imediato a sua
consulta de análise de compatibilidades.
Decorridos cerca de 4 meses desde que os olhares
de Sandra e Paulo se cruzaram, ambos dizem estar a
viver um sonho. "O Paulo é um romântico nato", diz a
Sandra com um sorriso rasgado. "Um relacionamento
a dois feliz dá-nos uma felicidade realmente
inexplicável. Com a Sandra sinto que sou capaz de
vencer qualquer obstáculo que possa aparecer!",
confessa Paulo.
A todas as pessoas que estão sozinhas não hesitam
em recomendar: "Façam como nós, confiem no
profissionalismo e experiência das Psicólogas da Mi
Amore e preparem-se para viver um sonho realidade.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Paula & Luís
Paula, 35 anos, Segurança &
Luís, 40 anos, policia
Coimbra
Luís, tenha acabado se sair recentemente de um
relacionamento muito conflituoso. Confuso e perdido,
receava não conseguir voltar a amar.
Por seu lado, Paula, sempre acreditou que o amor
algum dia iria surgir. Ao ver uma reportagem na
televisão, optou por arriscar a sua sorte na Mi Amore.
Optaram por se conhecer pessoalmente na Agência
e hoje pensam como seria as suas vidas se não
tivessem tido a oportunidade de se conheceram. Já
são Pais de uma menina linda e pretendem
brevemente aumentar novamente a família.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Funcionamento
dos Encontros
Troca de números de
telefone

7
Vão se conhecendo
alguns dias por
telefone

Finalmente
conheceram-se
pessoalmente e o
encontro correu
lindamente

Definitivamente são
almas-gemeas
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O cavalheiro é sempre
o primeiro a ligar à
senhorita

Chegou o momento de
marcarem o encontro
presencial. A Agência é
informada
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Sucedem-se novos
encontros
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Resta desejar muitas
felicidades e estamos
sempre a aguardar o
contacto para saber
mais novidades

Maria & António
Maria, 53 anos, contabilista &
António, 55 anos Empresário
Viseu

Maria tinha-se divorciado há sensivelmente 1 ano
quando uma amiga lhe falou da Mi Amore. De mediato
contactou a agência e marcou a sua Consulta de
Análise de Processo via telefone. Ficou muito
entusiasmada com o funcionamento e percebeu que
era o serviço indicado para si e inscreveu-se. Quando
uma das Psicólogas lhe apresentou os perfis mais
compatíveis, decidiu de imediato conhecer o António.
Maria e António conheceram-se e afirmam: .
“Podemos dizer que foi amor à primeira vista!”, conta
Maria. António completa: “O momento em que vi a
Maria foi mágico! Senti que a minha vida ia mudar para
sempre”. E assim foi. Maria e António completam hoje 3
anos de relação e continuam tão apaixonados como no
primeiro dia. A quem está livre, o casal recomenda:
“Não percam tempo! Façam como nós e procurem a
vossa alma gémea na Mi Amore.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Isabel & Paulo
Isabel, 43 anos Enfermeira &
Paulo, 49 anos, Professor
Santarém
Paulo veio presencialmente à Mi Amore decidido a
preencher a falha que sentia na sua vida. Queria
iniciar um projeto a dois, ser feliz e fazer alguém feliz.
Isabel, por outro lado, vinha mais receosa em dar este
passo, pois teve dois relacionamentos em que nunca
foi amada. Ter atenção, carinho e compreensão era
tudo o que ela mais queria e que nunca conseguiu
obter. Ambos conheceram-se na Mi Amore em
meados de Setembro de 2017.
Hoje, estão juntos e felizes e regressaram à agência
para agradecer às suas Consultoras por os terem
unido. Contaram agora que, no seu segundo
encontro, parecia que já se conheciam há imensos
anos!
Recentemente, fomos informadas que nasceu um
rebento. Tiveram um filho em Novembro de 2020 e
hoje sim, sentem-se completos.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Garantidamente, as
almas-gemeas existem
de verdade

São muitos os casais
que optaram por
união de facto

Mas, tambem por
casamento com véu
e grinalda

A Mi Amore contribuiu
para o aumento da taxa
de natalidade

Sara & Daniel
Sara, 43 anos, solicitadora &
Daniel, 50 anos, medico
Lisboa
Daniel contactou a Mi Amore em Dezembro
de 2016. Aos 50 anos de idade podia orgulhar-se de
uma carreira profissional brilhante, mas a sua vida
resumia-se a isso. Após um dia de trabalho intenso,
Imperava uma solidão imensa, que já não conseguia
suportar. Por essa altura, Daniel, um médico
bem sucedido, ansiava por conhecer a mulher
que preenchesse esse vazio que há muito sentia no
seu coração. Conheceram-se em Julho e o primeiro
contacto foi muito agradável! Passearam a
tarde inteira, sem que dessem pelo tempo passar.
Iniciaram, então, uma bonita relação e colocaram
um fim ao doloroso sentimento de solidão que ambos
viviam há anos. A todos os que não encontraram
ainda o seu par ideal recomendam: "Não fiquem à
espera que o amor caia do céu nas vossas vidas.
Procurem no no local certo, como nós fizemos. A
Equipa da Mi Amore é composta por profissionais.
Não esperem mais tempo.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Filipa & Francisco
Filipa, 35 anos, dentista &
Francisco, 40 anos, designer multimédia

Filipa era mais uma de muitas mulheres que, depois
de vários relacionamentos amorosos sem sucesso,
decidiu que o melhor para si seria estar sozinha.
Tinha uma vida feliz em diversos campos da sua vida
e isso parecia-lhe chegar. “Tinha uma grande família
e excelentes amigos, um bom trabalho, não precisava
de mais nada, mas certo dia apercebi-me que não
queria ficar sozinha”.
Decidiu, então, que estava na altura de procurar um
companheiro, para voltar a ser feliz e recorreu aos
serviços da Mi Amore, aconselhada pela sua irmã. Já
Francisco era um homem romântico e que recorreu à
Agência para encontrar "a mulher certa". No
momento em que se conheceram na agência, a
química entre os dois foi demasiadamente evidente.
Desde então, estão juntos e já planeiam casar.
"Graças à Mi Amore nós encontramos a nossa
felicidade que não pode esperar!“
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Poção da
Felicidade
Amor
Paciencia
Equilíbrio
Partilha

O que é o
amor?

Paciência

Amor é sinceridade,
carinho, partilha, felicidade,
alegria, carinho, paz, união...

A paciencia é sempre muito
importante nos
relacionamentos e não só!

Equilíbrio

Partilha

O amor é aquele equilibrio e
conforto que encontra
dentro daquele abraço
apertado do seu par!

Para um casal ser funcional,
é necessário saberem
partilhar quer coisas boas
quer coisas menos boas.

Maria & André
Maria, 60 anos, advogada &
André, 62 anos, director de projectos
Viana do Castelo
A bonita história de André e Maria remota no ano 2019
Mas,só foi possível com a ajuda da Mi Amore.
André desabafou com um colega de trabalho que não
suportava a solidão. Por coincidência, esse seu colega
tinha um casal de amigos que se tinham conhecido na Mi
Amore. Prontamente deu-lhe o contacto para obter mais
Informações e incentivou a procurar os serviços da Mi
Amore mas, que devido à sua idade, não tinha muitas
expectativas de voltar a ser feliz.
Hoje admite que, apesar de não ter sido fácil dar o
passo de contactar a Agência, foi a decisão mais certeira
da sua vida.
Maria, por sua vez, contactou a Mi Amore pois tinha
visto uma publicidade na Internet e achou bastante viável
conhecer alguém por umas casamenteiras com uma vasta
experiencia em relacionamentos.
No dia em que foram efectuadas trocas de contactos, a
empatia entre ambos foi fascinante. Hoje, emocionados,
recomendam: "O amor é tudo! Contacte a Mi Amore "!“
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Diga “NÂO” à
SOLIDÂO!
Não tenha
vergonha

Não tenha
receios ...

Inscrever-se numa Agência
Matrimonial é sinónimo que
sabe o que realmente
pretende numa vida a dois!

Todos os nossos perfis são de pessoas
livres que procuram poder conhecer
alguem para uma relação séria.

Seja corajoso

Não se
preocupe...

A Mi Amore está aqui para o
ajudar nesta busca pela sua
cara-metade.Sempre que
surgir alguma duvida, não
hesite em contactar-nos.

Se não existir click no
primeiro encontro, poderá
conhecer uma nova pessoa
...

Sara & Rodolfo
Sara, 38 anos, desempregada em Lisboa &
Rodolfo, 43 anos, operário na Suíça
Sara e Rodoldo conheceram-se na Mi Amore em
2017. "Quando vi a publicidade no jornal percebi que
ia talvez fosse possível mudar e recomeçar uma
nova vida", conta Sara. Rodolfo, após emigrar para a
Suíça, sentia-se cada vez mais sozinho. "Num país
distante e sem família, a solidão torna-se difícil de
superar". Quando Sara recebeu o perfil do Rodolfo,
receou "Conhecer uma pessoa que está a viver
noutro país? Será que vai correr tudo bem?".
E continua "Conhecemo-nos por troca de números
de telefone e após três meses, com muitas
conversas, surgiu a altura de ir conhece-lo à Suíça.
“O Rodolfo foi sempre um cavalheiro. Estive na
Suíça 2 semanas e após 3 meses, mudei-me
definitivamente para lá. “ Comenta Sara.
Rodolfo sorri e diz "Por ironia do destino, a distância
aproximou-nos". Rodolfo e Sara deixam uma
Mensagens para todos os que estão sozinhos:”
"Apenas é preciso acreditar no amor! A Mi Amore
faz a outra parte acontecer! “
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Joana & Pedro
Joana, 42 anos, assistente dentária &
Pedro, 48 anos, técnico oficial de contas
Braga
Joana conheceu o Pedro em Setembro de 2019.
Viu a publicidade da Mi Amore na internet e, apesar
de estar com alguns receios, resolveu ligar.
“Divorciada à cerca de 4 anos, com um filho de 15
anos, sentia-se muito perdida. Por vezes achei que
não iria voltar a ser feliz", confessou Joana. "No
entanto depois da consulta de análise de processo
por telefone, tive de imediato a certeza que estava
no local certo para conhecer um cavalheiro de forma
segura", disse Joana. Joana.
Pedro, por sua vez, chega à Mi Amore
aconselhado pela sua irmã que conheceu também a
sua cara-metade na agência. Decorridos alguns
meses do dia da apresentação, o casal apaixonado,
recomenda aos corações mais solitários: "Façam
como nós, inscrevam-se na Mi Amore e sejam
felizes!"
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Paula & Marco
Paula, 45 anos, farmacêutica &
Marco, 50 anos, solicitador
Vila Real
Marco, considera-se uma pessoa muito timida e um
pouco reservado. Divorciado à cerca de 8 anos,
decidiu tentar a sua sorte para encontrar o amor na
Mi Amore.
A primeira consulta por telefone foi complicada.
Tinha saido de um relacionamento muito confuso e
problematico.
Por sua vez, Paula, solteira, abriu com mais
facilidade o seu coração a um novo amor.
Conheceram-se em meados de 2020 e hoje,
acrescentam que não poderiam estar mais felizes.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Manuela & Américo
Manuela, 68 anos, auxiliar de geriatria
reformada &
Américo, 72 anos, soldador, reformado
Setúbal
Manuela, após vários anos de estar viúva, habituou
Se a estar sozinha. Contudo, em casa, a sensação de
vazio começou a ser uma constante após de ter
reformado. Com os filhos já crescidos e
independentes, chegou a conclusão que estava na
hora de voltar a abrir o seu coração. Decidiu primeiro
pedir opinião a um dos seus filhos que a encorajou e
inclusive lhe deu o contacto da Mi Amore.
Américo, descobriu a agência pela publicidade
deixada num café onde vai habitualmente beber o café
pela manhã. Não teve dúvidas em contactar a agência.
Hoje, juntos há vários meses, acreditam que
encontraram o amor graças à Mi Amore. Muito
emocionados, fazem questão de deixar uma palavra de
conforto a todos os solitários: “Acreditem que é
possível voltar a amar na Mi Amore”. Não percam mais
tempo preciso como o que eu perdi antes de conhecer
a Agência!”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

.

Relembre-se!
Não se
esqueça de
ser
romântico
Não tenha medo de
demonstrar o que sente à
sua cara-metade

Reafirme o seu
compromisso com
a sua carametade
O amor é um salto de fé!

Futuro a
dois
Todos os planos individuais
tornam-se num só!
Porque no amor, ambos se
completam...

Ana & João
Ana, 42 anos, cabeleireira &
João, 46 anos, motorista
Ilha da Madeira
Ana e João conheceram-se em Janeiro de
2019. Ana, uma mulher muito independente e
dedicada à sua família. O seu foco sempre
foi a família e depois a família. Começou a
sentir falta de algo mais, de um verdadeiro
amor. Decidiu contactar a Mi Amore, por
recomendação de um familiar. Por sua vez,
O João sempre foi muito extrovertido e
comunicativo e nunca teve problemas em
relacionar-se com o sexo oposto, mas nunca
encontrou a mulher certa! Depois de várias
tentativas e de começar a perder a esperança.
Decidiu então, recorrer aos serviços
matrimoniais da Mi Amore, onde passado
cerca de 4 meses conheceu a Ana. No dia do
primeiro encontro, houve uma química que
não conseguem explicar. Recentemente, o
casal entrou em contacto com a sua agência
para contar que se tinham casado e que
estavam a fazer projectos para serem Pais!
.

(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Inês & Bruno
Inês, 40 anos, comercial &
Bruno, 45 anos, Técnico de Marketing
Portalegre
Inês, há muito que sentia vontade de estar
apaixonada, mas pensava que deveria confiar no
destino e deixar "as coisas acontecerem naturalmente".
No entanto e depois de passar mais um ano sozinha,
apercebeu-se que não poderia continuar assim, pois,
sem dar pelo tempo passar, a realidade é que há mais
de 3 anos que esperava pelo amor! Decidiu, então, que
estava na altura certa de fazer acontecer. Após
algumas pesquisas pela internet, encontrou o site da
Mi Amore e fez o seu registo. No dia a seguir foi
contactada e ficou a saber como tudo de processava.
Quando lhe apresentaram o perfil do Bruno não teve
dúvidas que era "o tal". Hoje, o casal deixa uma
Mensagem: “Não percam tempo e procurem a Mi
Amore. Nós somos a prova que é possível encontrar o
amor. Façam como nós e confiem os vossos corações
solitários à Mi Amore!”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)
.

Margarida & Telmo
Margarida, 52 anos, lojista &
Telmo, 55 anos, cozinheiro
Açores
Margarida e Telmo, conheceram-se na Mi Amore em Agosto
de 2020. Margarida, durante muito tempo, focou toda a sua
atenção nos seus filhos e esqueceu-se de si própria. Por
incentivo de uma amiga de longa data, decidiu procurar a Mi
Amore. Telmo, por seu lado, tinha terminado um
relacionamento e estava descrente no amor numa zona tão
pequena como são os Açores. Dedicou-se ao trabalho como
forma de preencher o vazio que sentia. Ambos tinham o desejo
de que algo nas suas vidas mudasse.

No dia em que trocaram números de telemóvel, estavam
muito emocionados. Com o decorrer da conversa, foram
descobrindo o que tinham em comum e ficaram cada vez mais
descontraídos.
Foi o início de um percurso de descoberta e
partilha entre ambos. “Não temos dúvidas: fomos feitos um
para o outro!”, conta o casal. E, a quem está só, Telmo e
Margarida aconselham: “Não deixe o tempo passar! A sua
cara-metade poderá estar à sua espera na Mi Amore!”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Diana & Jorge
Diana, 41 anos, professora &
Jorge, 45 anos, enfermeiro
Faro
Diana e Jorge, conheceram-se na Mi Amore em
Março de 2018.
Jorge contactou a Mi Amore mas, sem grandes
expectativas. Marcado por um divórcio difícil que o
fez desacreditar no amor. Por sugestão de um
amigo, decidiu dar uma nova oportunidade ao amor.
Diana tomou conhecimento da Mi Amore depois
de ver uma reportagem televisiva. Sempre muito
dedicada ao seu trabalho foi colocando a vida
sentimental de lado, mas a solidão começou a ser
difícil de suportar. o dia em que se conheceram, o
encontro não poderia ter corrido melhor! A conversa
fluía como se se conhecessem há imensos anos!
Jorge deixa uma mensagem a quem está
livre: "Diga sim à felicidade! Contacte Mi Amore e
conheça alguém especial!”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Andreia & Henrique
Andreia, 45 anos, empresária &
Henrique, 55 anos, professor universitário
Coimbra
Henrique contactou a Mi Amore decidido a preencher
A falha que sentia na sua vida. Queria iniciar uma vida a
dois, ser feliz e fazer alguém feliz.

Andreia, por outro lado, muito receosa em dar este
passo, pois teve três relacionamentos em que nunca foi
amada. Ter atenção, carinho e compreensão era tudo o
que ela sonhava.
Andreia e Henrique conheceram-se na Mi Amore em
Dezembro de 2019.

Hoje, estão juntos e muito felizes.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Rafaela & Alfredo
Rafaela, 32 anos, operadora de call center &
Alfredo, 35 anos, funcionário Publico
Castelo Branco
Alfredo sempre foi um rapaz muito tímido. Sentia que
não tinha muito jeito para fazer novas amizades. Numa
conversa com um casal de amigos, chegou à conclusão
que o melhor seria inscrever-se na Mi Amore para poder
conhecer uma rapariga de uma forma mais rápida e
supervisionada por especialistas.
Contactou a agência e fez o seu registo na nossa
Plataforma online.
Uma situação semelhante aconteceu com a Rafaelaque,
habituada a muitos contactos telefónicos derivado à sua
profissão, tinha uma certa dificuldade em conseguir falar
com o sexo oposto.
Rafaela viu uma publicidade no Facebook e não hesitou
em contactar a Agência. Conheceram passado 2 semanas
Após troca de contactos e aos poucos e conseguiram
superar a timidez que existia entre ambos.
Hoje recomendam a Mi Amore a todos aqueles que se
Sentem retraídos para comunicar com o sexo oposto.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Conceição & António
Conceição, 52 anos, administrativa &
António, 59 anos, serralheiro
Beja
Conceição tinha-se divorciado há cerca de 1 ano
quando uma amiga lhe falou da Mi Amore. Contactou a
agência e marcou a sua Consulta de abertura de
processo por telefone.
Ficou muito empolgada com o funcionamento da Mi
Amore, e viu que era o serviço indicado para si. Quando
Uma das Psicólogas lhe apresentou os perfis mais
Compatíveis, decidiu imediatamente conhecer o
António.
Conceição e António conheceram-se. “Podemos dizer
Que foi amor à primeira vista!”, conta Conceição.
António continua: “O momento em que conheci a
Conceição numa esplanada aqui da zona, foi mágico!
Senti que a minha vida ia mudar para sempre”. E assim
foi. Conceição e António completam hoje 2 anos de
relação e continuam tão apaixonados como no
primeiro dia. A quem está livre, o casal recomenda:
“Não percam tempo! Façam como nós e procurem a
vossa alma gémea na Mi Amore!”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Filomena & Guilhermino
Filomena, 72 anos, domestica, reformada &
Guilhermino, 79 anos, metalúrgico, reformado
Coimbra
Guilhermino, viúvo, procurou a Mi Amore com o
intuito de encontrar uma companheira calma, simples e
simpática.
Por sua vez, Filomena, já estava inscrita na Mi
Amore mas, continuava reticente em aceitar conhecer
alguém. Quando lhe foi apresentado o perfil de
Guilhermino, viu tantas características compatíveis
consigo que deixou de parte todos os seus receios e
aceitou conhecê-lo!
Duas semanas mais tarde, ligaram para agradecer às
consultoras da agência por os terem apresentado e para
informar que estão a conhecer-se e que pretendem
brevemente juntarem-se.
Os filhos não colocaram nenhuma objecção.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

.

Joaquina & Manuel
Joaquina, 52 anos, educadora de infância &
Manuel, 50 anos, engenheiro
Porto
Joaquina, sempre com os dias preenchidos com
trabalho, habituou-se a estar sozinha. Contudo, em
casa, a sensação de vazio começou a ser uma
constante.
Quando viu no jornal um anúncio da Mi Amore,
Decidiu recorrer à agência para encontrar alguém
que voltasse a dar cor à sua vida!
O Manuel, conheceu a Mi Amore pela internet.
Também queria ser feliz no amor e, quem sabe,
Voltar a amar.
Joaquina e Manuel conheceram no Verão de 2018.
Hoje, juntos há vários anos, acreditam que
encontraram a felicidade e que o devem à Mi Amore!
Emocionados, fazem questão de deixar uma
palavra de encorajamento a todos que procuram o
amor:”: “Acreditem que é possível encontrarem o
amor na Mi Amore”.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Marlene & Diogo
Marlene, 50 anos, economista &
Diogo, 50 anos, medico
Lisboa
Marlene, era uma pessoa divorciada com 2 filhos
menores. Tinha saído de um casamento baseado em
traições e estava muito receosa com futuros
relacionamentos.
Quando descobriu a Mi Amore na internet, resolveu
fazer a sua inscrição e deixar que outros analisassem a
sua felicidade.
Umas semanas após a sua inscrição, foi contactada
para analisar o perfil do Diogo. Um cavalheiro com uma
vida muito agitada mas com tempo para amar e ser
amado.
Decidiu então conhecer o Diogo.
Após uma semana de contactos telefónicos, marcaram
o encontro no parque das nações. Era um dia de ameno
e com sol fantástico.
Quando se viram, houve instantaneamente um click
daqueles dos filmes românticos.
Passearam a tarde todo.
Hoje, ainda se lembram exatamente como foi o
primeiro dia desse encontro. Emocionados afirmam:” Não
sei o que seria de mim sem o meu par!”
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Cláudia & Renato
Cláudia, 42 anos, paisagística &
Renato, 50 anos, empresário
Santarém
Cláudia, sentia uma solidão imensa. Tem amigas e
muitos casais amigos mas, parece que existia aquela
dificuldade em encontrar o “tal”.
Após beijar muitos sapos decidiu então tentar a sua
sorte na Mi Amore.
Já o Renato, tinha saído de um relacionamento
fracassado. Numa conversa com um amigo, decidiu
inscrever-se na Mi Amore.
Esteve inscrito 1 mês até que num dia de muita
chuva, recebe um telefonema da Agência a informar
que tinha sido enviado um perfil de uma candidata
para ele analisar.
Quando recebeu o perfil da Cláudia nem
pestanejou. Disse logo “Sim” “Pretendo conhecer a
candidata”
Estão juntos à cerca de 1 ano e sentem-se
finalmente realizados!

A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Como funciona as
análises de
compatibilidaes
A base da Mi Amore é resultante de uma
Pesquisa psicológica e pessoal que envolve
critérios de ambos os candidatos como por
exemplo:
♥ Compatibilidade Física
♥ Compatibilidade Sexual
♥ Compatibilidade Psicológica
♥ Compatibilidade Económica e Social
♥ Os clientes têm sempre acesso ao perfil da
outra parte antes de marcarmos o encontro ou
efetuarem troca de números de telefone.

Cátia & Carlos
Cátia, 35 anos, professora &
Carlos, 41 anos, ortopedista
Porto
Carlos, um solteiro nato, nunca pensou num
relacionamento sério a dois.
Com o passar dos anos, apercebeu-se de casais
amigos com filhos e a cumplicidade em ambos.
Quando esse momento chegou, quis então encontrar a
sua cara-metade.
Começou por ir às Discotecas e nada! Chegou-se a
inscrever em site de encontros online mas, metade das
pessoas lá inscritas andam no gozo.
Um dia, apercebe-se da existência da Mi Amore e
decide então ligar.
Passado precisamente 1 mês, acabou por se
inscrever e deixar o amor acontecer.
Cátia, uma divorciada, vinda de um divorcio, quando
recebeu o perfil do Carlos ficou muito empolgada em
conhece-lo.
Foi efectuada troca de contactos e passado uns dias
conheceram-se pessoalmente.
Com o passar dos anos, a sua relação vai
fortalecendo.
Vivem juntos e pensam um dia, em casamento.
Hoje recomendam a Mi Amore a todos aqueles que
procuram o seu par. “Não é na rua que vai cair do céu
o nosso par!” comenta a Cátia.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Os Benefícios de se inscrever na Mi Amore
♥ Mais de 10 anos de experiência
♥ Atendimento personalizado

♥ Milhares de pessoas inscritas
♥ Perfis analisados minuciosamente
♥ Acesso a fotografias e relatórios da outra parte
♥ Sem limite de apresentações

♥ Taxa de sucesso elevada
♥ Acompanhamento sucessivo
O Amor é a melhor forma de ser Feliz.

Vanessa & Tiago
Vanessa, 40 anos, lojista &
Tiago, 43 anos, camionista nacional
Évora
Vanessa, considerava-se uma pessoa muito
comunicativa, extrovertida e dinâmica mas, com
muita dificuldade em encontrar a sua cara-metade!
Por sua vez, o Tiago, era uma pessoa
simplesmente simples e muito tranquilo com a vida.
Com um trabalho desgastante, tinha dificuldade em
conseguir encontrar uma pessoa que entendesse a
sua profissão.
Um dia, por intermédio de uma amiga, a Vanessa
encontrou a Mi Amore numa rede social. E pensou
para consigo! “Vou tentar a minha sorte”. E acabou
por se inscrever na Agência.
O Tiago já tinha conhecido uma outra senhora na
Mi Amore mas, não tinha funcionado. Saíram
algumas vezes e chegaram a conclusão que faltava
aquela química.
Quando a Vanessa recebeu o perfil do Tiago,
ficou um pouco hesitante mas, decidiu conhece-lo.
O encontro correu lindamente e hoje, continuam a
ser um dos nossos casais de sucesso.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Filipa & André
Filipa, 55 anos, dentista &
André, 58 anos, director técnico de projectos
Leiria

Filipa e André conheceram-se na época de
confinamento. Abril de 2020. O Covid é noticia em
todo o mundo mas, o amor tem que continuar.
André tinha ficado viúvo há 1 anos, mas sentia que
ainda merecia ser feliz e que poderia também fazer
alguém feliz.
Um dia, a passar pela cidade de Leiria, apercebeu
se da Agência física. Curioso, fez uma pesquisa na
internet e registou-se. Passado uns dias, foi
contactado para visualizar o perfil da Filipa. Foi amor
à primeira vista. Ambas as partes concordaram em
conhecer-se.
No dia do encontro, houve uma química profunda
entre ambos. Hoje estão num relacionamento e
adoram a companhia um do outro e aproveitam todos
os momentos para estarem juntos.
(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

O amor é a força mais
sublime do mundo

Para uma relação ser funcional,
nunca se esqueça do romance!

Afinal de contas, todos nós gostamos
de ser apaparicados!

Catarina & David
Catarina, 65 anos, enfermeira reformada &
David, 66 anos, osteopata reformado
Leiria
David e Catarina conheceram-se na Mi Amore em
meados de 2014. David ainda tinha o sonho de ser
realmente feliz ao lado de alguém. Tinha vivido um
casamento de fachada e sentia-se exausto.
Catarina, por sua vez, tinha ficado viuva à imensos
anos e após o ultimo filho sair de casa, começou a
sentir a solidão.
Numa tarde soalheira, encontrou uma publicidade
num multibanco e como já tinha ouvido falar das
elevadas taxas de sucesso, decidiu procurar a Mi Amore
Passadas duas semanas de ter realizado a sua
inscrição na Mi Amore, Catarina conheceu o David na
na agência. Hoje o casal agradece à Mi Amore o
excelente trabalho feito.
Hoje, o casalinho diz: “ se está sozinho , procure os
maiores especialistas em relações sérias, procure
a Mi Amore!"

(A identidade dos clientes, foram omitidas para respeitar a sua privacidade)

Encontre
a sua cara-metade!
Tem alguma duvida?
Envie-nos um email:
geral@miamore.pt
Ou ligue-nos - 910023783
Inscrição
Online
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Porque
a sua

felicidade é a
nossa prioridade

E,
viveram felizes
para sempre!
Seja o próximo!

