
 

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

COMO JOGAR “STAR” 

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

encontram-se inativos. 

 Pode selecionar o número de bilhetes com o qual deseja jogar: 
o O número mínimo de bilhetes para realizar uma jogada é 1; 
o Caso deseje selecionar um número diferente de bilhetes, deverá utilizar os botões de 

“+” e “-“ existentes no contador “Número de Bilhetes”; 
o Clicar no botão "JOGAR" (ou barra de espaço) para dar início ao jogo; 
o No momento em que selecionar a opção “JOGAR” já não poderá alterar o número de 

bilhetes, assumindo-se automaticamente a quantidade escolhida; 
o Não existe possibilidade de cancelamento da aposta após esta seleção 

 Na área de raspar, os bilhetes são identificados por Estrelas. Cada Estrela contém um número 

com um prémio associado. 

 Clique nas Estrelas selecionadas para revelar o seu conteúdo.  

 Se um ou mais dos “SEUS NÚMEROS” forem iguais a um ou mais dos “NÚMEROS 
VENCEDORES” ganha o(s) prémio(s) indicado(s) debaixo desse(s) mesmo(s) número(s). 

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

automática todas as áreas do jogo. 

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

Rondas de Bónus: 

Ronda de Bónus RUBI: Encontre 3 RUBIS para entrar na Ronda de Bónus com prémios garantidos! Ao 
entrar clique em “JOGAR” para iniciar a ronda! Continue a jogar até obter um rubi “Receber”. O rubi 
“Receber” indica o final da ronda e a atribuição dos prémios. O “Total de Prémios na Ronda de Bónus” 

indica a soma dos prémios ganhos em cada Rubi. Ganhe até 800x o valor do preço por bilhete. 

Ronda de Bónus DIAMANTE: Encontre 3 DIAMANTES para entrar na Ronda de Bónus com prémios 

garantidos! Selecione 7 dos 14 DIAMANTES apresentados para ganhar os prémios correspondentes. A 

caixa “Total de Prémios na Ronda de Bónus” indica a soma dos prémios ganhos. Ganhe até 1100x o 

valor do preço por bilhete. 

Caso escolha jogar com menos de três Estrelas, não entrará na Ronda de Bónus, mas irá habilita-se aos 

mesmos prémios de quem joga com três ou mais Estrelas, sendo neste caso o prémio apresentado 

apenas numa Estrela. 

BOTÕES E CAMPOS 

 JOGAR: Dá início a um novo jogo. 

 NÚMERO DE BILHETES: 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 € 0,50. 

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

 ICON “i”: Apresenta um breve resumo das instruções/regras do jogo 

 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 

 Pode jogar de 1 a 20 bilhetes. 


