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40. Quito

Explore as ruas coloniais da capital equatoriana, 

situada a 2.800 metros de altitude, onde o sol e a 

chuva são uma constante e onde é possível ter as 

quatro estações num só dia.

41. Vancouver

Arranha-Céus, cafés da moda e galerias, contrastam 

com a fl oresta tropical canadiana onde se pode dar 

um passeio na ponte suspensa de Capilano.

42. Kuala Lumpur

A capital da Malásia mistura a modernidade das 

Torres Petronas com a antiguidade da Praça Merdeka

ou do campo verde do Clube Selangor.

43. Singapura

Os estilos coloniais e modernos unem-se nesta ilha 

estatal, que mistura sabores malaios, chineses, 

indianos e ocidentais.

44. Vilnius

A lenda diz que a capital da Lituânia foi fundada 

devido ao sonho de um duque. Atualmente, o bairro 

dos artistas tem a sua própria constituição.

45. Adelaide

Ainda existe uma fronteira selvagem perfeitamente 

percetível na primeira cidade do sul da Austrália, 

situada entre colinas deslumbrantes e praias de areia 

dourada. 

46. Bratislava

No alto da capital eslovaca, situa-se o seu castelo 

histórico que possui uma vista privilegiada para o 

Danúbio e para a cidade velha com as suas curiosas 

estátuas.

47. Roma

As catacumbas e o Coliseu, lojas chiques e os 

tesouros do Vaticano, obrigam os visitantes a 

regressar à Cidade Eterna italiana.

48. Seul

Artefactos, fl ores e lanternas vão encantar os 

visitantes da fantástica capital sul coreana, local 

onde se pode encontrar deslumbrantes palácios e as 

tradicionais casas hanok.

49. Dubai

Se passear no canal do Dubai num tradicional Abra, 

pode magoar o pescoço ao tentar olhar para o topo 

do Burj Khalifa, que paira a 828 metros sobre os 

Emirados.

50. Dublin

A Ponte Ha’penny sobre o rio Liff ey, o esplêndido Livro 

de Kells e o parque de St. Stephen’s Green dão aos 

visitantes um gosto da Irlanda.
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c O Jogo de Compra e Venda de Propriedades c

OBJETIVO DO JOGO
Tente ser o Tente ser o primeiro jogador 

primeiro jogador a preencher 
a preencher o passaporte 

o passaporte com selos.com selos.

CONTEÚDOCONTEÚDO
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44
44
4242

1414
1414
11
11
22

Tabuleiro de JogoTabuleiro de Jogo
PeõesPeões
Passaportes (plástico)Passaportes (plástico)
Selos de Passaporte:Selos de Passaporte:
22 Selos de Locais22 Selos de Locais
20 Selos de Primeira Classe
Cartas da SorteCartas da Sorte
Cartas Edição MundialCartas Edição Mundial
Pack de Dinheiro de Jogo
Tabuleiro de BanqueiroTabuleiro de Banqueiro
DadosDados

JOGADORES

IDADES
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PREPARAÇÃO
Coloque os 22 selos de locais 

coloridos, nos respetivos locais 

coloridos no tabuleiro de jogo.  

Coloque no tabuleiro do 

Banqueiro, os 20 selos 

cinzentos de Primeira Classe.

Baralhe as cartas da Sorte e 

coloque-as voltadas para baixo 

no tabuleiro de jogo neste 

local. Estas são as cartas de 

jogo.

Baralhe as cartas Edição 

Mundial.

Dê duas cartas a cada jogador, 

voltadas para baixo. Veja as 

cartas secretamente. Pode 

utilizá-las a qualquer altura 

durante o jogo.

Coloque as cartas restantes 

voltadas para baixo no 

tabuleiro de jogo neste local. 

Estas são as cartas de jogo.

s

r,
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Escolha um jogador para ser 

o banqueiro. O Banqueiro é 

responsável por leilões, selos de 

Primeira Classe e pelo dinheiro de 

jogo.

Dê a cada jogador

(Total = A1500)

Coloque o dinheiro restante no 

tabuleiro do Banqueiro.

Cada jogador pega num passaporte 

e coloca-o no local de passaporte 

no tabuleiro de jogo.

Escolha o seu peão e coloque-o na 

CASA DE PARTIDA.

Coloque os dados junto ao tabuleiro 

de jogo.

O jogador mais novo joga primeiro. 

O jogo prossegue pela esquerda.

2x 

4x 

5x
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Onde parou?

Veja secção do TABULEIRO DE JOGO na próxima página para obter mais informações.

Lançou um doble?

Mova o peão, depois lance e mova de novo. Cuidado! Se lançar três dobles de seguida, vá diretamente para 

a prisão.

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

Comece a jogar! Preste atenção aos espaços do tabuleiro de jogo à medida que vai parando neles.

Lançou o ícone de troca?
•   Então faça uma troca! Troque o seu último selo de passaporte com o selo de outro jogador 

e não mova o peão nesta jogada.

•  Ou mova da forma habitual o número de espaços indicados pelo outro dado.

Nota: o ícone de troca conta como 1 quando o dado é lançado para as ações das cartas 

da Sorte.

JOGAR!
Como ganhar
•  Viaje pelo tabuleiro de jogo e visite os locais mais emblemáticos do mundo.

•  Pague os selos nos locais onde para e coloque-os no seu passaporte.

•   Cobre aos outros jogadores taxas de visitante, por pararem nos locais em que 

você possui os selos.

•  O primeiro jogador a preencher o seu passaporte com selos, é o vencedor! 

Como jogar
Lance ambos os dados e mova o seu peão no sentido dos ponteiros do relógio, 

o número de espaços indicados pelos dados.

Sempre que parar ou passar na CASA DE PARTIDA, receba A200. 

O
Loc

Loc

Não

Gru

VENCEDOR!
VENCEDOR!
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O TABULEIRO DE JOGO
Locais sem proprietário (com selo)

Quando ninguém possui um local, pode comprá-lo ou colocá-lo para leilão.

•  Quer comprar? Pague ao banco o valor indicado no bilhete vermelho e coloque 

o respetivo selo no seu passaporte.

Nota: Coloque selos em primeiro lugar na coluna da esquerda do seu passaporte. 

Saiba mais sobre o preenchimento do passaporte na página 8 deste manual 

de instruções.

•   Não quer comprar? O Banqueiro deve leiloar de imediato. As licitações começam 

a A20. Qualquer jogador pode licitar. Se ninguém licitar, não há problema. Deixe o 

selo permanecer no local. 

Locais com proprietário (sem selo)
•  Tem de pagar ao proprietário, a taxa de visitante indicada no bilhete branco. 

•  Se possuir a propriedade, não faça nada.

Atenção! O proprietário tem de pedir o dinheiro, antes do próximo jogador 

a jogar lançar os dados; Se adormecer, vai-se arrepender!

Não tem dinheiro? Veja a página 8 para obter mais informações.

Grupo de cor = dobro da taxa de visitante & selo de passaporte extra!

Ganhe um selo de Primeira Classe GRATUITO e coloque-o no seu passaporte, 

se conseguir adquirir todos os selos de locais de um grupo de cor completo.

A taxa de visitante em cada local passa a ser o dobro do valor, se tiver o grupo 

de cor completo. Os selos não têm de estar juntos no seu passaporte.

Preço de 
custo

Taxa de 
Visitante
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CASA DE PARTIDA
Quando passar ou parar na CASA DE PARTIDA, recebe A200.

O TABULEIRO DE JOGO

Primeira Classe  
Tem de comprar ou leiloar um selo de Primeira Classe.  

•  Para comprar, pague A100 e coloque o selo no seu passaporte. 

•  Se não quer comprar, o Banqueiro deve leiloar de imediato. As licitações começam em A20. 

Todos os jogadores podem licitar. Se ninguém quer comprar, não há problema. Deixe o selo 

permanecer no local.

•  Se não houver selos disponíveis, não faça nada.

Aeroportos
Pode apanhar um voo ou não fazer nada. 

•  Para apanhar um voo, pague A100 ao banco e mova o seu peão para um local à sua 

escolha ou para um espaço de Primeira Classe no tabuleiro de jogo. Se passar na CASA DE 

PARTIDA, não receba A200.

Edição Mundial
•  Retire uma carta Edição Mundial do topo do baralho e leia as indicações. Não revele a 

ninguém o conteúdo da carta. 

•  Pode utilizar as cartas Edição Mundial, a qualquer momento do jogo. 

•  Não se esqueça de lançar os dados e de mover o peão, se jogar uma carta Edição Mundial 

no início da sua jogada. 

•  Lembre-se que as cartas Edição Mundial são-lhe atribuídas no inicio do jogo!

•  Não existe limite para o número de cartas Edição Mundial jogadas na vez de um jogador.

•   Coloque as cartas jogadas num baralho à parte, voltadas para cima. Se acabarem as 

cartas, baralhe as cartas usadas, coloque-as voltadas para baixo e utilize-as como as 

novas cartas de jogo.
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Sorte
Retire a primeira carta da Sorte e siga as suas indicações. Coloque as cartas usadas no fundo 

do baralho.

Estacionamento Livre
Não faça nada, aproveite para relaxar! 

Visitante / Prisão
Se parar neste local durante a sua jogada, não faça nada. Coloque o seu peão na zona 

de Visitante.

Vá Para a Prisão
Vá diretamente para a Prisão. Não passe pela CASA DE PARTIDA. Não receba A200. 

Termina a sua jogada!

Nota: Não pode receber taxas de visitante e não pode licitar em leilões, enquanto estiver 

na Prisão.

Por isso, como pode sair da prisão? Tem três opções:

Pague B100 no início da sua próxima jogada, lance os dados e jogue da forma habitual.

Utilize uma carta Está Livre da Prisão no início da sua próxima jogada, lance os dados 

e jogue da forma habitual. Coloque a carta utilizada, no fundo do respetivo baralho.

Lance um doble no início da sua jogada. Se conseguir, está livre da Prisão! Utilize o 

valor lançado para mover o seu peão. Tem três tentativas para lançar um doble. Se não 

conseguir lançar um doble na sua terceira tentativa na Prisão, pague A100 e utilize o seu 

último lançamento para mover o peão.

A20. 

selo 

A DE 

dial 

r.
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O primeiro jogador a preencher o seu passaporte, atingindo a linha no topo 

do lado direito do passaporte, é o grande vencedor!

Nota: Não pode ver o tamanho dos selos, para verifi car qual o selo que tem 

o tamanho que o pode ajudar a ganhar!

OGANHAR!

INFORMAÇÃO EXTRA
Como colocar selos no seu passaporte

•  Comece a colocar selos na coluna do lado esquerdo. Coloque o primeiro 

selo no fundo da coluna. Os selos seguintes devem ser colocados 

imediatamente a seguir ao anterior, no ponto mais baixo da coluna.

•  Se não tiver espaço para colocar um selo na coluna do lado esquerdo, 

coloque o próximo selo no fundo da coluna do lado direito. Signifi ca que o 

seu passaporte está meio preenchido!

Ficou sem dinheiro?

•  Se deve dinheiro ao banco, devolva o seu último selo ao tabuleiro de 

jogo. Guarde o dinheiro que eventualmente possua.

•  Se deve dinheiro a outro jogador, dê o seu último selo a esse jogador. 

Guarde o dinheiro que eventualmente possua.

• Se não tiver dinheiro nem selos, não faça nada; ja tem problemas 

sufi cientes!

VENCEDOR!
VENCEDOR!



POLY Here & Now      Instructions  (PT 190)

OD: 00.00 File Name: B23481900_Monopoly H&N_I.indd

9

opo 

tem 

OS SEUS LOCAIS FAVORITOS NO MUNDO
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1. Lima

Adotada por Pizarro e pelos 

conquistadores, a capital do Peru 

remonta aos tempos em que as 

civilizações Nazca, Moche e Inca 

imperavam.

2. Hong Kong

Com o movimento atribulado dos 

ferrys no porto, o som dos vendedores 

invade a cidade onde se pode comer 

sopa de cobra.

3. Riga

A capital da Letónia possui uma 

deslumbrante arquitetura artística e um 

fantástico mercado central, instalado 

nos antigos hangares dos zeppelins.

4. Lisboa

Deslumbre-se com o encanto e com 

a alma da capital portuguesa. Siga o 

som da misteriosa melodia do Fado e 

explore as charmosas ruas da cidade 

das sete colinas.

5. Istambul

A antiga Bizâncio e Constantinopla 

tornou-se na encantadora capital turca 

nas margens do Bósforo, onde se 

devem visitar as mesquitas e o Grande 

Bazar.

6. Varsóvia

A cidade de Frédéric Chopin e de Marie 

Curie, possui um admirável conjunto 

de castelos e palácios e uma saborosa 

gastronomia tradicional polaca.

7. Cidade do México

Construida sobre as ruínas Aztecas 

de Tenochtitlán, a capital mexicana 

situa-se numa bacia hidrográfi ca e tem 

resistido bem nos últimos 100 anos.

8. Santiago

Ruas movimentadas, becos estreitos 

e arte urbana caracterizam a capital 

do Chile, local onde se pode dançar 

a tradicional Cueca tendo os Andes 

como pano de fundo.

9. Belfast

Fica na memória a imagem do mítico 

Titanic ao largo da capital norte 

irlandesa, onde se pode dar um 

agradável passeio pela história no 

Museu do Ulster.

10. Atenas

Democracia, fi losofi a e teatro são 

características culturais da capital 

grega, onde se destacam o Pártenon 

na Acrópole.



11. Belgrado

Ao explorar a capital histórica da 

Sérvia, deve-se começar pela fortaleza 

de Belgrado no Parque Kalemegdan. 

Reza a lenda que Átila o Huno está 

sepultado perto deste local.

12. Londres

A capital britânica é símbolo de 

esplendor e de punk rock e continua a 

surpreender com as lendas da Torre e 

com a vista deslumbrante do Shard.

13. Moscovo

A famosa Praça Vermelha situa-se 

ao lado da Catedral de S.Basilio de 

Ivan o Terrível. Viaje com estilo pelas 

imponentes estações de metro.

14. Tóquio

Sushi, Sumo, santuários Shinto e 

jardins de fl or de cerejeira. Todos eles 

são tesouros perdidos e possíveis 

de encontrar na encantadora capital 

japonesa. 

15. Nova Iorque

São escassos os adjetivos para 

caracterizar a cidade que nunca 

dorme. É o brilho da Broadway, são 

as novas tendências no SoHo e são 

as nuvens a tentar passar entre os 

arranha-céus.

16. Amesterdão

Com Rembrandts e Van Goghs a 

captar as atenções nos museus, 

a cidade dos canais possui lojas, 

bicicletas e outras atrações 

holandesas.

17. Sidney

Sendo a Opera House tão emblemática 

como os coalas australianos, a vida em 

Sidney é bela, desde a praia de Bondi

até às Blue Mountains. 

18. Queenstown

Esta antiga cidade da febre do ouro, 

situa-se na Ilha do Sul da Nova 

Zelândia, bastante procurada por 

bungee jumpers, desportistas radicais 

e fãs do Senhor do Anéis.

19. Cidade do Cabo

Testemunhe um cenário inesquecível 

numa visita ate à Table Mountain, entre 

no ritmo da Long Street e faça um 

piquenique nos jardins botânicos.

20. Taipé

Templos e mercados noturnos são de 

impressionar, mas marcante é a beleza 

natural de Taiwan: fontes naturais, 

cascatas gigantes e muito mais.

21. Giethoorn

Descubra a Veneza holandesa de 

barco. Esta fantástica aldeia pitoresca 

não tem estradas pois apenas possui 

quilómetros de canais idílicos.

22. Madrid

Os habitantes da cidade relaxam no 

parque El Retiro e os amantes de arte 

vagueiam pelo museu do Prado, cidade 

onde os visitantes podem comer tapas 

para experimentarem um sabor de 

Espanha.

23. B

Na ca

Vitóri

Parla

24. S

O Oc

búlga

cultu

25. B

A Ale

deslu

Traba

26. L

Mora

da m

Rode

Suns

27. Ta

Marg

das im

capit

28. M

A par

de vid

fantá

29. T

A vid

resta

Jaff a.

30. B

Enqu

colom

esme

visita

31. B

Siga 

mexil

famo
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23. Bucareste

Na capital romena, o Arco do Triunfo e a Avenida da 

Vitória tentam brilhar perante o imponente Palácio do 

Parlamento.

24. Sofi a

O Ocidente une-se ao Oriente na antiga capital 

búlgara. É possível explorar vários monumentos 

culturais e experimentar uma tranquila vida social.

25. Berlim

A Alemanha Ocidental e Oriental unem-se em parques 

deslumbrantes, estilos Bauhaus, museus, passeios de 

Trabant e várias ofertas culturais.

26. Los Angeles

Moradas e residentes famosos caracterizam a capital 

da música e do cinema, onde se pode passear na 

Rodeo Drive e em Venice Beach passando pela 

Sunset e Hollywood Boulevards.

27. Tallinn

Margarida Gorda é apenas um dos nomes curiosos 

das impressionantes torres existentes na charmosa 

capital da Estónia.

28. Montreal

A parte velha de Montreal, capta o eclético estilo 

de vida tradicional do Quebeque francês, entre 

fantásticas ilhas e longos canais.

29. Tel Aviv

A vida na Grande Laranja de Israel é passada na praia, 

restaurantes de ostras e nas ruas do velho bairro de 

Jaff a.

30. Bogotá

Enquanto as pessoas bebem os melhores cafés 

colombianos e negoceiam as infl acionadas 

esmeraldas verdes, vários tesouros aguardam ser 

visitados no Museu do Ouro.

31. Bruxelas

Siga o passos de Tintim para poder saborear 

mexilhões e frites na capital belga, após visitar a 

famosa estátua Manneken-Pis.

32. Barcelona

O espírito excêntrico da Catalunha está refl etido no 

Museu Picasso ou nas torres da Sagrada Família de 

Gaudi.

33. Toronto

A cidade mais populosa e culturalmente diversifi cada 

do Canadá, situa-se nas margens do Lago Ontario. 

Nas redondezas, as Catarátas do Niagara são a maior 

atração.

34. Paris

Passeie pela encantadora capital francesa, visitando 

a enigmática Notre Dame, passando noites na Opéra, 

descobrindo as estações de metro decoradas com 

art deco e todas as atrações existentes em cada 

esquina. 

35. Praga

Passeie na Via Real da capital checa, desde o castelo 

Hradčany até às ruas de Malá Strana, atravessando a 

emblemática Ponte de Carlos.

36. Rio de Janeiro

O Monte do Pão de Açúcar ergue-se sobre a famosa 

cidade brasileira do carnaval, dos amantes do sol, do 

samba e da praia de Copacabana.

37. Kiev

Na capital ucraniana, lojas de artesanato podem ser 

encontradas na Descida de Santo André, e podem 

ser vislumbradas a cúpulas douradas da Catedral de 

Santa Sofi a e do museu Pyrohovo, que mostram a 

identidade da antiga Ucrânia.

38. Budapeste

Duas cidades numa, Buda e Peste partilham o 

Danúbio. A melhor vista da capital húngara é obtida a 

partir do Bastião dos Pescadores no Bairro do Castelo. 

39. Buenos Aires

Os ritmos do tango estão presentes em todo o lado 

na capital argentina, onde as cores vibram no Barrio 

Alto e onde bifes gigantes e deliciosos podem ser 

encontrados em toda a parte.


