
 

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

 

COMO JOGAR “ESCADAS E SERPENTES” 
 

 Para este jogo o valor do bilhete é fixo em € 0,50, pelo que os botões “+” e “-“ junto do contador 
se encontram inativos 

 Pode selecionar o número de bilhetes com os quais deseja jogar, clicando em cima do 
PERSONAGEM para o marcar ou desmarcar: 

o O número mínimo de bilhetes para realizar uma jogada é 1; 
o Para efetuar a Aposta Mínima, clicar sobre os bilhetes/PERSONAGENS para ativar ou 

desativar a escolha pretendida; 
o Clicar no botão "JOGAR" (ou barra de espaço) para dar início ao jogo; 
o Ao clicar no botão “Jogar Máx.”, todos os bilhetes (3) serão selecionados e o jogo tem 

início de forma automática;  
o No momento  em que selecionar uma das opções “JOGAR” ou “Jogar Máx.” já não 

poderá alterar o número de bilhetes, assumindo-se automaticamente a quantidade 
escolhida; 

o Não existe possibilidade de cancelamento de aposta após esta seleção. 

 Clique em “LANCE OS DADOS” para lançar o dado relativo ao PERSONAGEM selecionado.  

 Em alternativa, pode clicar em “LANÇAR TUDO” para que todos dados sejam lançados de forma 
automática. 

 Por cada PERSONAGEM selecionado são lançados 3 dados.. 

 Uma vez revelado o número obtido pelo dado, o PERSONAGEM irá deslocar-se o número de 
casas resultante. 

 Para ganhar um prémio o PERSONAGEM selecionado terá de alcançar o COFRE apresentado 
na 25ª casa. 

 Pode ainda ganhar um prémio instantâneo ao alcançar a casa “?”. 

 Se a casa “?” atribuir uma escada ou uma serpente o PERSONAGEM irá avançar ou regredir, 
respetivamente, nas casas do jogo. 

 Quando jogar com mais do que um PERSONAGEM todos terão igual probabilidade de alcançar 
o COFRE e ganhar o prémio correspondente, sendo irrelevante o número de PERSONAGENS 
selecionado ou a sua ordem de chegada para a atribuição do prémio ou determinação do seu 
valor. Os prémios ganhos podem diferir em valor independentemente da PERSONAGEM 
escolhida ou da ordem de chegada ao COFRE. 

 
 
BOTÕES E CAMPOS 

 JOGAR: Dá início a um novo jogo. 

 JOGAR MÁX.: Dá início a um novo jogo com o número de bilhetes máximo (3). 

 LANCE OS DADOS: Lança um dado do PERSONAGEM selecionado. 

 LANÇAR TUDO: Lança todos os dados do PERSONAGEM selecionados. 

 PREÇO DO BILHETE: Os botões “-“ e “+” para diminuir ou aumentar o valor encontram-se 
inativos. O preço do bilhete neste jogo é de € 0,50. 

 TURBO: Acelera a cadência da animação apresentada. 

 CUSTO TOTAL: Indica a multiplicação do preço do bilhete pelo número de bilhetes 

selecionados. 

 GANHOS TOTAIS: Mostra a soma de todos os prémios ganhos. 

 GANHE ATÉ: Corresponde ao prémio máximo indicado no plano de prémios do jogo. 

 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO BILHETE: Aparece no ecrã ao iniciar o jogo. 

 
CARATERÍSTICAS ADICIONAIS 
 

 SALDO: O montante total de dinheiro disponível para jogar. 

 BOTÃO DE SOM: Liga e/ou desliga o som. 

 SÍMBOLO “X”: Encerra o jogo, não invalidando a aposta realizada, e regressa à página inicial. 

 
 

PREÇO DO BILHETE 

Este jogo inclui as seguintes opções para o preço do bilhete: 
€ 0,50 


