
 

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

 

COMO JOGAR “MAHJONG” 

 

 Neste jogo são apresentadas 3 LINHAS Horizontais a que correspondem 3 bilhetes. Em cada 
uma dessas LINHAS encontram-se 4 CARTAS individuais e uma CARTA BÓNUS à sua 
esquerda. 

 Selecione o número de LINHAS desejado (1 a 3) clicando os botões “+” ou “-“ dispostos na área 
“Número de Bilhetes”. Ao selecionar uma LINHA, esta passará a estar destacada das restantes. 
O número mínimo de LINHAS 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. 

 Em alternativa, pode clicar no botão “Aposta Máxima” (ou barra de espaços), para iniciar de 

imediato o jogo com o número de LINHAS Máximo (3). 

 Selecione 2 das 4 CARTAS de cada LINHA Horizontal e se forem iguais, ganhe o prémio relativo 
ao Multiplicador do Preço por Bilhete apresentado à direita do respetivo par. Eventuais pares 
originados de LINHAS Verticais ou Diagonais não serão premiados. A ordem da seleção das 
CARTAS não tem qualquer influência na obtenção de prémios. 

 Em cada LINHA existe ainda uma CARTA BÓNUS. Esta pode ser virada manualmente ou irá 
virar-se automaticamente após terem sido selecionadas 2 das 4 CARTAS dessa LINHA. Se na 
CARTA BÓNUS encontrar um símbolo FLOR x2 numa LINHA premiada, duplica o seu prémio! 

 Os GANHOS são apresentados em cima de cada LINHA, incluindo já a duplicação do seu valor 
sempre que símbolo FLOR x2 for encontrado. 

 Em alternativa, pode clicar no botão “Escolha Rápida” (ou barra de espaços) para virar 

aleatoriamente 2 das 4 CARTAS nas LINHAS selecionadas. 
 
 
BOTÕES E CAMPOS 

 JOGAR: 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. 

 ESCOLHA RÁPIDA: Seleciona de forma automática e aleatória as 2 cartas das 4 cartas 

existentes e a carta bónus. 

 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 
 


