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Preencha a sua torre até  
ao topo para ganhar!

INSTRUÇÕES

CONTEÚDO
Tabuleiro de Jogo

4 Torres
6 Peões de Marcas

30 Painéis Publicitários
6 Peões de Escritório

14 Cartas da Sorte
14 Cartas Empire

(inclui 2 Cartas Super Empire)
Dinheiro de Jogo

2 Dados
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Os nomes e os logótipos de HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS e MONOPOLY são marcas 
comerciais da Hasbro. O design característico do tabuleiro de jogo, as quatro casas de canto, o nome 
e o personagem do MR. MONOPOLY, bem como todos os elementos característicos do tabuleiro e 
das peças de jogo, são marcas comerciais da Hasbro para o equipamento do seu jogo de compra e 
venda de propriedades.
© 1935, 2015 Hasbro. Todos os direitos reservados.
© Razor USA LLC. A marca e o logótipo Razor são marcas comerciais registadas.
Polaroid e Polaroid & Pixel são marcas comerciais da PLR IP Holdings, LLC, usadas com permissão.
VIRGIN e o logótipo Virgin Signature são marcas comerciais da Virgin Enterprises Limited e são 
utilizadas sob licença.
© 2015 Billboard. Todos os Direitos Reservados; Billboard®.
O logótipo Wilson e o logótipo W são marcas comerciais registadas da Wilson Sporting Goods Co.
® PUMA SE. Todos os Direitos Reservados.
O logótipo Levi’s® é uma marca comercial registada da Levi Strauss & Co.
© 2015 King.com Ltd. ‘King’, ‘Candy Crush’ e as marcas e logótipos associados são marcas comerciais 
da King.com Ltd ou de entidades relacionadas.
O nome e logótipo Food Network são marcas comerciais registadas da Television Food Network, G.P. 
Utilizada com permissão; Todos os direitos reservados.
© 2015 ACTIVISION e GUITAR HERO são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc.
© 2015 Viacom International Inc. Todos os Direitos Reservados. Nickelodeon e os títulos, logótipos e 
personagens relacionados, são marcas comerciais da Viacom International Inc.
Yahoo e o logótipo Yahoo são marcas comerciais registadas da Yahoo! Inc. e são utilizadas com 
permissão.
Cat é uma marca comercial registada da Caterpillar Inc. e utilizada sob licença da Hasbro.
Ford Motor Company Trademarks e Trade Dress são utilizadas pela Hasbro com licença.
O logótipo eBay Logo é uma marca comercial da eBay Inc.
As marcas comerciais Heinz são marcas comerciais registadas da H.J. Heinz Company e das suas 
companhias afiliadas e são utilizadas com permissão. © H.J. Heinz Company 2015.
Os elementos Universal e todos os símbolos relacionados TM & © 2015 Universal Studios.  
Todos os direitos reservados.
Xbox é uma marca comercial do grupo de companhias da Microsoft.
O nome Skype, marcas comerciais associadas, logótipos, o logótipo ‘S’ e outras marcas relacionadas, 
são marcas comerciais do grupo de companhias Microsoft.
O logótipo b, Beats e Beats by Dr. Dre. São marcas comerciais da Beats Electronics, LLC registadas nos 
E.U.A e noutros países. 
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PREPARAÇÃO!

Baralhe as cartas da Sorte. 
Coloque-as voltadas para 
baixo no tabuleiro de jogo.

Baralhe as cartas Empire. 
Coloque-as voltadas para 
baixo no tabuleiro de jogo.

Escolha um jogador para  
ser o Banqueiro.  
Será responsável por:

•  O dinheiro do Banco

•  Leilões 
(ver página 10)

•  Pagar aos jogadores 
quando passam na CASA 
DE PARTIDA

•  Receber multas e impostos

Coloque os 4 painéis da 
Companhia da Eletricidade e 
os 4 painéis da Companhia das 
Águas nos respetivos espaços.

Coloque os 6 peões  
de escritório e os 2  
dados junto ao tabuleiro  
de jogo.

Dê a cada jogador

A1000K

2 cartas Empire  
(veja secretamente as 
suas cartas)

1 Peão para colocar 
na CASA DE PARTIDA

1 Torre para colocar num 
dos cantos do tabuleiro 
de jogo

Coloque os 22 painéis 
publicitários nos  
espaços das  
marcas correspondentes 
no tabuleiro de jogo.

BRUNO
Highlight

BRUNO
Note
please change to:. Dinheiro
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Receba o valor da sua torre quando passar na CASA 
DE PARTIDA!
Quando passar na CASA DE PARTIDA, receba o valor atual da  
sua torre.

Quantos mais painéis 
publicitários tiver, 
mais dinheiro poderá 
receber!

Se já sabe jogar ao MONOPOLY clássico, então isto é 
tudo o que precisa de saber...

Todas as suas marcas favoritas estão disponíveis 
para comprar!

Quando parar num 
espaço de marca, 
compre e coloque 
o respetivo painel 
publicitário na sua 
torre. 

A partir deste 
momento esta marca 
pertence-lhe!

Para ganhar, tem de preencher a sua torre até  
ao topo!

•   Compre painéis 
publicitários para 
preencher a sua 
torre.

•   Quantos mais 
painéis comprar, 
mais dinheiro 
poderá receber!

•   Preencha a sua 
torre primeiro para 
ganhar!

Torre

Existem cartas Empire!
 •   As cartas Empire possuem ações super 

poderosas.
 •   Recebe 2 cartas no início do jogo e pode ganhar 

mais quando parar nos espaços Empire.
 •  Preste atenção às 2 cartas super Empire…
 •  FIQUE TRANQUILO! Proteja a sua torre!
 •   ESTÁ DESPEDIDO! Devolva as marcas ao 

tabuleiro de jogo!

O QUE HÁ DE NOVO… 
Vire a página para 
ver COMO JOGAR 
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JOGAR!

2   
 Mova o seu peão o número de  
espaços indicados pelos dados,  
no sentido dos ponteiros de relógio.

3  
  Onde parou?   
Siga as indicações da secção  
TABULEIRO DE JOGO na página seguinte.

4  
  Lançou um doble? 
 Lance e mova de novo. Se lançar três dobles 
seguidos, vai diretamente para a prisão.

5  
  Já está! 
Termina a sua jogada. O jogador à sua 
esquerda é o próximo a jogar.

Na sua jogada

1    Lance ambos os dados.

Preencha a sua 
torre comprando 
painéis publicitários 
das marcas. 

Se for o primeiro 
jogador a atingir 
o topo da torre, 
ganha!

Dica! Compre um 
peão de escritório 
por a500K para 
atingir o topo mais 
rapidamente!

Comece a jogar!
Isto é tudo o que precisa de saber, por isso comece a jogar! 
Preste atenção aos locais onde o seu peão pára...

Como ganhar
Preencha a sua torre em primeiro para ganhar!

Como jogar
O jogador mais novo joga primeiro. O jogo prossegue  

no sentido dos ponteiros do relógio.

Lançou um aperto de mãos? 
•  Então dê um aperto de mãos! Troque o painel publicitário mais 

elevado de uma torre com o painel publicitário mais elevado de outra 
torre (incluindo a sua). Se fizer isto, não mova o seu peão nesta jogada.

•  Se não quiser dar um aperto de mãos, ignore o dado com o aperto 
de mãos e utilize o número do lançamento do outro dado para mover 
o peão da forma habitual.
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O TABULEIRO DE JOGO

Como posso sair da prisão?
Tem 3 opções: 
1.  Pague B100K no início da sua próxima jogada, lance os dados e jogue 

da forma habitual.
2.  Use uma carta Está Livre Da Prisão, se tiver uma, no início da sua próxima jogada 

(ou se comprar uma a outro jogador). Coloque a carta no fundo do baralho, lance os 
dados e mova o peão.

3.  Lance um doble na sua próxima jogada. Se conseguir, está livre da prisão! Use o valor 
do lançamento para mover o peão. Tem 3 tentativas para lançar um doble. Se não 
conseguir na terceira tentativa, pague a50K e use o valor do último lançamento para 
mover o peão.

Grupo de cor = Escritório de Bónus!
Poderá ser rentável obter todas as marcas de um  
grupo de cor. 
Quando possuir todos os painéis publicitários de um grupo de 
cor na sua torre (não têm de estar  
uns ao lado dos outros), ganha um  
escritório de bónus gratuito que  
pode colocar na sua torre.

Na sua jogada, também pode comprar um escritório ao Banco por A500K.

CASA DE PARTIDA
Quando parar ou passar na CASA DE PARTIDA,  
receba do Banco o valor atual da sua torre.  
Não tem painéis publicitários? Receba A50K.

Empire
Retire a primeira carta Empire e siga as suas instruções. 
Quando terminar a jogada, coloque a carta no fundo do baralho.

Visitante
Se parar neste local, não faça nada. Coloque o seu peão na zona de 
Visitante.

Sorte
 • Retire a primeira carta da Sorte no topo do baralho. 
 •  Siga de imediato as instruções da carta e coloque-a no fundo do 

respetivo baralho.
 •  Se lhe sair uma carta Está Livre Da Prisão, guarde-a até ser necessária 

ou venda-a a outro jogador.

Estacionamento livre
Vá de viagem (pague a100K ao Banco e mova o seu peão para qualquer 
um dos espaços no tabuleiro de jogo, exceptuando o Estacionamento 
Livre de novo), ou não faça nada. 
 •  Se passar na CASA DE PARTIDA, receba o valor atual da sua torre.
 •  Quando parar no novo espaço, jogue da forma habitual.

Vá para a prisão
 •  Vá diretamente para a prisão.
 •  Enquanto estiver na prisão, não pode receber rendas.

Espaços de Marca
Sem proprietário (com painel publicitário) 
Se ninguém possui a marca, pode comprá-la ou colocá-la em leilão. 
 Quer comprar?

Pague o preço indicado no 
espaço e coloque o painel na 
sua torre.

Não quer comprar?
O Banqueiro deve leiloar de 
imediato. As licitações começam 
em A50K. Qualquer jogador 
pode licitar (ver página 10).

Com proprietário (sem painel) 
Pague ao proprietário o  
valor atual da sua torre.

Serviços (Companhia de Eletricidade e 
Companhia das Águas) 

• Pode comprar o respetivo painel e pagar ao Banco A150K…  
   Ou o Banqueiro tem de leiloar o painel (mesma forma das marcas).
• Não pague rendas aos jogadores que possuem Serviços.  
• Se não houver painéis disponíveis, não faça nada.

Imposto de Torre Rival
Devolva ao tabuleiro de jogo, o painel publicitário mais elevado da torre 
de outro jogador.

Imposto de Torre
Devolva ao tabuleiro de jogo, o painel publicitário mais elevado da sua torre.

Exemplo: Obteve todas 
as marcas laranja e ganhou 
um escritório de bónus.

Exemplo: Se os seus 
painéis estão neste 
nível, receba A600K. 

Exemplo: Se os painéis do 
proprietário estiverem neste 
nível, pague-lhe A600K.
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MAIS INFORMAÇÕES GANHAR!

Leilões
Se um jogador parar num espaço de marca sem proprietário e não quiser 
comprar pelo preço indicado, o Banqueiro deve leiloar esse espaço de imediato. 
Como leiloar
1.  O Banqueiro inicia o leilão com um valor 

de licitação de A50K. 
2.  Depois, os jogadores podem ir 

aumentando o valor da licitação em  
A50K (incluindo o Banqueiro e o 
jogador que inicialmente não comprou a 
propriedade).

3.  O jogador com a licitação mais alta, 
compra a marca e coloca de imediato o 
respetivo painel publicitário na sua torre.

Se ninguém quiser comprar?
Não há problema. Deixe a marca  
permanecer no local.

Dinheiro
E se eu ficar sem dinheiro?
•  Se não puder pagar ao Banco, 

guarde o dinheiro que tiver e 
devolva o seu painel publicitário 
mais elevado ao tabuleiro de jogo.

•  Se não puder pagar a outro jogador, 
guarde o dinheiro que tiver e dê o 
seu painel publicitário mais elevado 
da sua torre ao jogador a quem 
deve dinheiro.

•  Se não tiver painéis publicitários,  
não faça nada – já está a passar um 
mau bocado!

Se for o primeiro jogador a preencher a sua 
torre até ao topo com painéis publicitários, é o 
grande vencedor!

Pago 
A50K

A100K !

A150K !
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AS MARCAS

Nerf
Nerf é a derradeira marca de desportos de ação, que permite às crianças de várias 
idades, atingirem feitos incríveis à medida que competem com os seus amigos.

Transformers
O universo Transformers é um local onde tudo é More Than Meets 
the Eye – um mundo repleto de personagens míticos, histórias 
épicas e de fantásticos robots guerreiros que combatem pelo 
destino do universo.

Razor
A marca Razor encarna o espírito da diversão e da liberdade. A empresa foi 
fundada em 2000 com a introdução da sua já lendária trotinete. Atualmente,  
os produtos Razor estão disponíveis em todo o mundo, com uma gama completa 
de produtos com rodas para inspirar e emocionar os pilotos em todo o mundo.

Polaroid
Como pioneira da fotografia instantânea e criadora da rede social original, a 
Polaroid tem sido uma potência líder de mercado em imagem há mais de 75 anos. 
Atualmente, a Polaroid continua a primar pela inovação com uma vasta gama de 
produtos eletrónicos.

Virgin
Virgin é um grupo de investimento internacional líder de mercado e uma das 
marcas mais reconhecidas e respeitadas do mundo. Concebida em 1970 por Sir 
Richard Branson, o Grupo Virgin criou empresas de sucesso em viagens, lazer, 
entretenimento, média, móvel e saúde e bem-estar.

Billboard
Billboard é a marca musical mais influente do mundo, construída sobre a base 
de dados mais completa e mais respeitada que inclui todos os tipos de géneros 
musicais. Billboard continua a ter a palavra final no sucesso musical.

Wilson
Wilson Sporting Goods, Co., fornece equipamentos desportivos 
topo de gama, aos atletas de ténis, basquete, beisebol, softball, 
futebol, vólei, futebol americano e golfe em todo o mundo. A Wilson 
dedica-se a ajudar cada atleta a atingir o seu verdadeiro potencial.

Puma
PUMA é uma das marcas desportivas líderes de 
mercado perita na concepção, desenvolvimento, venda e 
comercialização de calçado, vestuário e acessórios desportivos. Há mais de 65 
anos, a PUMA criou uma vasta história de projetos de produtos para os atletas 
mais rápidos do planeta.

Levi’s
A marca Levi’s® resume tranquilamente o estilo americano clássico e fresco. 
Desde a sua invenção por Levi Strauss & Co. em 1873, os jeans Levi's®  
tornaram-se na roupa mais reconhecida e imitada no mundo – captando a 
imaginação e a lealdade das pessoas ao longo de gerações.

Candy Crush
É o jogo mais doce que existe! Candy Crush é uma das marcas de jogos mais bem 
sucedidas da sua época, com milhões de jogadores gulosos por todo o mundo.

Food Network
FOOD NETWORK é um canal, website e revista com um estilo de vida único,  
que conecta os telespectadores ao poder e à alegria dos alimentos. Esta rede 
esforça-se para ser a melhor amiga dos telespectadores no que diz respeito aos 
alimentos e está empenhada em liderar ensinando, inspirando, capacitando e 
entretendo através do seu talento e experiência.
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Caterpillar
Caterpillar é o fabricante líder mundial de equipamentos de 
construção e mineração, motores diesel e de gás natural, 
turbinas industriais a gás e locomotivas diesel-elétricas. 
Durante 90 anos, temos permanecido fiéis à crença de que 
se colocarmos qualidade no trabalho, teremos resultados 
de qualidade.

Ford
Ford Motor Company, é um líder da indústria 
automóvel global, que fabrica veículos em seis 
continentes. As suas marcas de automóveis 
incluem a Ford e a Lincoln, e possui também nomes 
emblemáticos tais como Mustang, Explorer, Escape e 
F-Series Trucks.

eBay
O eBay é o local onde todo o mundo pode vender e comprar artigos. Se existe no 
mundo, pode muito provavelmente ser vendido ou comprado no eBay.

Guitar Hero
Guitar Hero® Live traz um nível sem precedentes de inovação ao ritmo dos géneros 
musicais – possui ação na primeira pessoa, jogo de ação ao vivo, multidões 
reativas e uma rede de vídeo de música jogável que lhe permite descobrir novas 
músicas.

Nickelodeon
Nickelodeon, a marca No.1 em entretenimento para as crianças, coloca as 
crianças em primeiro lugar em tudo o que faz, desde televisão até aos produtos de 
consumo, lazer e longas-metragens. Visto em quase 100 milhões de lares, a sua 
rede de televisão norte-americana tem sido No.1 há 20 anos consecutivos.

Yahoo
Yahoo é o seu guia essencial para tudo o que é mais importante – vais desde o seu 
e-mail às notícias de entretenimento e de desporto, para além de todos os outros 
grandes eventos ao vivo que você vai querer pesquisar e assistir.

Skype
Skype é um software de comunicação que pode ser utilizado no seu telefone, 
computador, tablet e até em algumas TVs. Milhões de pessoas utilizam o Skype 
todos os dias para fazerem vídeo chamadas, enviar mensagens instantâneas, 
mensagens de vídeo, ficheiros e fotos – tudo isto gratuitamente.

Beats by Dr. Dre.
Beats by Dr. Dre. proporciona uma experiência sonora única na vida dos 
consumidores.

Heinz
H.J. Heinz Company é um dos principais comerciantes e produtores de alimentos 
saudáveis, convenientes e acessíveis do mundo. A Heinz é famosa pelas suas 
marcas icónicas em seis continentes, encabeçada por Heinz® Ketchup.

Universal Parks & Resorts™

Universal Parks & Resorts™ oferece emoção incomparável em parques temáticos 
na Califórnia, Flórida, Japão e Singapura. Com Steven Spielberg como consultor 
criativo, os seus parques apresentam as atrações tecnologicamente mais 
avançadas do mundo, baseadas em filmes da TV.

Xbox
Xbox tem em simultâneo os melhores jogos e a melhor 
comunidade de jogadores para tornar a vida mais divertida.

AS MARCAS

BRUNO
Highlight

BRUNO
Note
please change to:vai




