
 

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

 

COMO JOGAR “MASTERMIX” 

 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 que deseja jogar (1 a 10). Para o efeito utilize os botões 
“+” e “-“ existentes no contador “Número de Bilhetes”. Ao adicionar um bilhete, a linha 

correspondente será destacada. 

 O número mínimo de linhas para realizar uma jogada é 1. 

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

cancelamento de aposta após esta seleção. 

 Clicar no botão “Aposta Máxima” para dar início ao jogo com o número de bilhetes (10). Não 

existe possibilidade de cancelamento de aposta após esta seleção. 

 Ao iniciar um jogo, será revelada na área ESFERAS uma sequência de 4 Esferas. Cada Esfera 

tem uma cor específica e é numerada de 1 a 9. 

 Raspe as linhas selecionadas para revelar a sequência de Esferas. Cada linha tem uma Tabela 
de Acertos à sua esquerda. 

 Acerto: Cada Esfera que tenha número e cor iguais à bola presente na área ESFERAS mas não 
esteja na mesma posição, irá obter um Ponto Preto na Tabela de Acertos. 

 Em Cheio: Cada Esfera que tenha número e cor iguais à bola presente na área ESFERAS e 
esteja na mesma posição, irá obter um Ponto Vermelho na Tabela de Acertos.  

 O prémio relativo a cada linha vencedora é apresentado ao lado de cada linha, de acordo com a 
Tabela de Prémios apresentada à direita do ecrã. 

 Em alternativa, pode clicar no botão “Raspar 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. 

 
BOTÕES E CAMPOS 

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

 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. 

 APOSTA MÁXIMA: Dá início ao jogo com o número de bilhetes (10). 

 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: 
€ 0,50 


