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COMO JOGAR “7 GLAMOROSOS” 

 Para este jogo o valor do bilhete é fixo em € 0,10, pelo que os botões “+” e “-“ junto do contador 

se encontram inativos. 

 Para selecionar o número de bilhetes pretendido até um máximo de 20, utilize os botões “+” e “-“ 
junto do contador Esmeraldas. 

 Clicar no botão “Jogar” (ou barra de espaço) para dar início ao jogo. Não existe possibilidade de 

cancelamento de aposta após esta seleção. 

 Clicar nas Esmeraldas selecionadas para revelar o seu conteúdo. 

 Em alternativa, pode clicar no botão “Revelar Tudo” (ou barra de espaço), que raspa de forma 

automática todas as áreas do jogo. 

 A área “Ganhos Totais” mostra a soma de todos os prémios. 

No 7 Glamorosos pode ganhar de 3 diferentes formas: 

 Encontre 1 Sete de Diamantes ou um 7 de Ametista para ganhar o prémio apresentado; 
 

 Encontre 1 Saco de Dinheiro para ganhar 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes do prémio apresentado; 
 

 Encontre 3 Setes de Ametistas para entrar na Ronda de Bónus, onde poderá ganhar até um 

valor correspondente 25.000 vezes o preço do bilhete ao encontrar 11 objetos glamorosos (casa, 
carro, iate, etc.) que se encontram ocultos em 16 Pedras Ametistas Roxas. 

 
Na Ronda de Bónus cada vez que encontre um objeto glamoroso, aumenta o seu Multiplicador 
de Aposta de acordo com a seguinte escala: 25 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 150 vezes, 250 
vezes, 350 vezes, 500 vezes, 1.000 vezes, 2.500 vezes, 5.000 vezes e 25.000 vezes. Cada vez 
que encontre o símbolo “X” será considerado uma falha. Após três falhas, ganha o valor 

correspondente ao último multiplicador alcançado. As Esmeraldas selecionadas irão ser 
destacadas das demais. 
 
Ao jogar com mais do que uma esmeralda habilita-se a ganhar mais do que um prémio e a 
aceder a mais do que uma vez à Ronda de Bónus. 

Caso escolha jogar com menos de três Esmeraldas, não entrará na Ronda de Bónus, mas irá 
habilita-se aos mesmos prémios de quem joga com três ou mais Esmeraldas, sendo neste caso 
o prémio apresentado num 7 de Diamantes ou num 7 de Ametistas. 

BOTÕES E CAMPOS 

 JOGAR / JOGAR OUTRA VEZ: Dá início a um novo jogo. 

 ESMERALDAS: Utilize os botões “-“ e “+” para diminuir ou aumentar o número de bilhetes 

pretendido (1 a 20). 

 PREÇO POR BILHETE: Os botões “-“ e “+” para diminuir ou aumentar o valor encontram-se 
inativos. O preço do bilhete neste jogo é de € 0,10. 

 REVELAR TUDO: Revela todas as áreas do jogo ao mesmo tempo. 

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

selecionados. 

 GANHOS TOTAIS: Mostra a soma de todos os prémios dos bilhetes vencedores. 

 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: 
€ 0,10 


