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PILHAS NÃO INCLUÍDAS

REQUER PILHAS 
ALCALINAS
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IMPORTANTE: INFORMAÇÕES DAS PILHASPOR 

QUEIRA GUARDAR ESTAS INFORMAÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA. 
AS PILHAS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS POR UM ADULTO.

ADVERTÊNCIA:
1. Como acontece com todos os objectos pequenos, estas pilhas devem 

ser mantidas fora do alcance das crianças. No caso de serem engolidas, 
consulte imediatamente um médico. 

2. Siga sempre as instruções cuidadosamente. Utilize apenas as pilhas 
indicadas e assegure-se de que as coloca correctamente fazendo 
coincidir os sinais + e – dos pólos. 

3. Não misture pilhas usadas com pilhas novas, ou pilhas normais com 
pilhas alcalinas.

4. Retire as pilhas usadas ou gastas do produto. 

5. Retire as pilhas se não tencionar utilizar o produto durante um período 
de tempo prolongado.

6. Os terminais de alimentação não devem estar em curto circuito.

7. No caso de este produto causar, ou ser afectado por, interferências 
eléctricas locais, afaste-o de outros equipamentos eléctricos. Reinicie 
(desligando e ligando depois ou retirando e voltando a colocar as pilhas) 
se necessário.

8. PILHAS RECARREGÁVEIS: Não misture estas pilhas com outros tipos de pilhas. 
Retire sempre as pilhas do produto antes de as recarregar. Recarregue as pilhas 
sob a supervisão de um adulto. NÃO RECARREGUE OUTROS TIPOS DE PILHAS.

Este produto e as suas pilhas devem ser descartadas, à parte, 
no seu centro local de recolha e reciclagem de resíduos. Não 
deitar fora no seu lixo doméstico.

O HASBRO GAMING, o nome e o logótipo MONOPOLY, a concepção característica do tabuleiro, as quatro casas de canto, 
o nome e personagem do MR. MONOPOLY, bem como todos os elementos distintivos do tabuleiro e peças de jogo são 
marcas registadas da Hasbro para o equipamento do seu jogo de compra e venda de propriedades.

© 1935, 2013 Hasbro. Reservados todos os direitos. 
Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Representado por: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.

Atenção ao Cliente: Hasbro Iberia S.L., C/Andarella, 1. Bloque 3. Planta 5ª, Aptdo. Correos 72, 46950-Xirivella (Valencia). 
NIF B-96897251. Tel: +34 (900) 180377. E-mail: consumidor@hasbro.es.

Por favor, guarde estas informações para futura referência.
As cores e os componentes podem diferir dos indicados na caixa.

www.hasbro.pt 0414A7444190 Aa

É NECESSÁRIO UMA CHAVE DE 
PARAFUSOS PHILLIPS/ESTRELA NÃO 
INCLUÍDA PARA COLOCAR AS PILHAS. 
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c O jogo de compra e venda de propriedades c BRA
N

D

CONTEÚDO
 1  Tabuleiro de Jogo

 28   Cartas de Título de Propriedade

 16  Cartas da Sorte

 16  Cartas da Caixa da Comunidade

 32  Casas

 12  Hotéis

 4  Peões

 2  Dados

 1  Unidade Bancária Eletrónica

 4  Cartões Bancários

IDADE

2-4
JOGADORES8
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2 Baralhe as Cartas da Caixa da 
Comunidade e coloque-as neste local 
voltadas para baixo. 

3 Baralhe as Cartas da Sorte 
e coloque-as neste local 
voltadas para baixo.

5

Coloque os 2 dados 
brancos junto ao tabuleiro 
de jogo. 

4

PREPARAÇÃO!
1 Escolha uma pessoa para ler estas regras em 

voz alta para todos os jogadores ouvirem.

Escolha uma pessoa para ser o 

Banqueiro. (O Banqueiro também 
pode participar no jogo.)

O Banqueiro é responsável por:

A Unidade Bancária 

Eletrónica 
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 (mais 4 casas)

© 1935, 2013 HASBRO.

TÍTULO DE PROPRIEDADE

AVENIDA DA LIBERDADE 
 (LISBOA)

Renda A260K

Renda com grupo de cor A520K

Renda com A1.3M

Renda com A3.9M

Renda com A9M

Renda com A11M

Renda com A12.75M

Preço das Casas A2M

Preço do Hotel A2M
 (mais 4 casas)
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JOGAR!
Como ganhar

Mova o seu peão ao longo do percurso do tabuleiro de 
jogo, tentando comprar o maior número de propriedades 
que conseguir (Ruas, Estações e Serviços). Quantas mais 
propriedades possuir, mais rendas poderá receber. Junte os 
seus lucros na Unidade Bancária Eletrónica!
Se for o último jogador em jogo com dinheiro, após todos os 
outros jogadores terem ido à falência, é considerado o grande 
vencedor!

Quem joga primeiro?

Cada jogador lança ambos os dados brancos. 
Quem lançar o valor mais alto joga primeiro.

Na sua vez de jogar

1 Lance ambos os dados brancos.

2 Mova o seu peão, o número de espaços indicados 
pelos dados.

3 Onde parou?
Consulte a secção do TABULEIRO DE JOGO na página 6.

4 Precisa de pagar ou de receber dinheiro?
Consulte a secção da UNIDADE BANCÁRIA na página 4.

5 Se lançar um doble, lance os dados de novo, e jogue 
novamente.

Mas cuidado! Se lançar um doble 3 vezes seguidas na 
mesma jogada, Vá Para a Prisão!

6 Termina a sua jogada. O jogador à sua esquerda é o próximo 
a jogar.

Introduza as pilhas na 
Unidade Bancária. Veja as 
imagens na outra página. 
A Unidade Bancária liga-se 
automaticamente.

Cada jogador escolhe um 
peão. Coloque-o na CASA DE 
PARTIDA e guarde o cartão 
bancário da mesma cor do 
peão. Cada cartão bancário 
tem a15M de crédito!

6

7

Casas

Hotéis

Cartas de Título de 

Propriedade 

Leilões
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A UNIDADE BANCÁRIA 
No ecrã da unidade bancária cabem apenas 5 dígitos, por exemplo, 100.000 aparece como 100K e 
1.000.000 aparece como 1M. Por este motivo, tem de inserir os números exatamente como indicado nas 
cartas de Título de Propriedade, da Sorte e da Comunidade. 

Carregue numa tecla ou insira um cartão para começar o jogo. O saldo inicial de todos os jogadores é A15M. 
Quando se insere um cartão na unidade bancária, surge o número do cartão (1, 2, 3 ou 4), seguido do saldo atual 
do respetivo jogador.

Milhão 

Tem de carregar em  depois 
de ter digitado um montante, 
para que a unidade registe o 
valor (ex: 1.1M).

PAGUE AO BANCO

Digite o montante e carregue em 
para pagar ao Banco.

Cancelar / Apagar

Se cometer um erro durante a 
operação, carregue uma vez em 

sem retirar o seu cartão 
da unidade, e volte a digitar o 
montante correto. 

RECEBER DINHEIRO

Digite o montante e carregue 
em para creditar o valor no 
seu cartão.

Unidade Decimal / Ajustar Volume

Para ajustar o volume, remova os 
cartões da unidade bancária e 
mantenha premido o botão . Este 
procedimento leva-o às opções de 
som. Solte o botão quando o som 
estiver regulado como deseja.

Mil

Tem de carregar em  depois de 
ter digitado um montante, para que a 
unidade registe o valor (ex: 100K).

PAGUE A OUTRO JOGADOR

Use este botão quando um jogador (ou 
mais jogadores) tem de pagar um 
montante a outro. Se por exemplo deve 
renda a outro jogador, insira o seu 
cartão e digite o montante em divida 
(seguido de  ou  ), carregue em 

e remova o seu cartão. Quando 
todos os jogadores envolvidos na 
operação tiverem realizado este 
procedimento, insira o cartão do 
jogador a quem deve ser pago o 
montante e carregue em , para que 
o valor total seja automaticamente 
creditado no cartão bancário! Consulte 
a página 10.

Seta VALIDAR

Insira o seu cartão e carregue em 
 para creditar A2M no seu saldo, 

sempre que passar pela CASA DE 
PARTIDA!
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Dicas para o Banqueiro

 1 Siga sempre a indicação das setas dos cartões quando tiver que os inserir na unidade bancária.

 2 Se a unidade bancária não fi zer um som quando inserir um cartão, verifi que se o cartão foi introduzido 
corretamente. A unidade bancária não emite qualquer som, apenas se tiver tirado o som por completo da 
unidade bancária!

 3 A unidade bancária desliga-se após 30 segundos de inatividade. Insira um cartão ou carregue num botão 
para voltar a ligar.

 4 O montante máximo que pode ser introduzido numa operação é A20M, e o montante mínimo é A10K. 

5 Lembre-se que se não carregar em  ou  durante uma operação, a unidade bancária não irá 
creditar ou debitar nenhum valor no cartão.

 6 Se cometer um erro durante uma operação bancária e se retirar o cartão da unidade, terá de voltar a 
inserir o cartão e fazer o cálculo para ter o saldo correto no cartão.

 7 Para começar um jogo novo, remova todos os cartões da unidade bancária e mantenha premido o botão 
 até ouvir um sinal sonoro. Todos os montantes dos cartões serão colocados no valor inicial de A15M.

 8 Consulte a página 10 para obter mais informações sobre como utilizar a unidade bancária.

Lembre-se que fi car sem dinheiro, signifi ca que está na falência e que perdeu o jogo!

COMEÇAR A JOGAR

Isto é tudo o que precisa de saber, por isso toca a jogar!
Consulte a secção ESPAÇOS DO TABULEIRO à medida que vai parando neles.

e

m

e



COMPANHIA
DAS ÁGUAS

A1.5M

ESTAÇÃO DO
 ROSSIO

A2M

A2.4M

RUA JÚLIO
DINIZ (PORTO)

© 1935, 2013 HASBRO.

TÍTULO DE PROPRIEDADE

AVENIDA  INFANTE 
SANTO  (LISBOA)

Renda A180K

Renda com grupo de cor A360K

Renda com A900K

Renda com A2.5M

Renda com A7M

Renda com A8.75M

Renda com A10.5M

Preço das Casas A1.5M

Preço do Hotel A1.5M
 (mais 4 casas)

COMPANHIA DE
ELETRICIDADE

Se possuir um Serviço, 
a renda será 4 vezes mais o valor 

indicado pelos dados.*
Se possuir ambos os Serviços, a renda 

será 10 vezes mais o valor indicado 
pelos dados.*

* Multiplicado por 10,000

ESTAÇÃO  
DO  ROSSIO

RENDA a250K

Se tem 2 Estações a500K

Se tem 3 Estações a1M

Se tem 4 Estações a2M

© 1935, 2013 HASBRO.

TÍTULO DE PROPRIEDADE

RUA DE SANTA
CATARINA (PORTO)

Renda A180K

Renda com grupo de cor A360K

Renda com A900K

Renda com A2.5M

Renda com A7M

Renda com A8.75M

Renda com A10.5M

Preço das Casas A1.5M

Preço do Hotel A1.5M
 (mais 4 casas)

© 1935, 2013 HASBRO.

TÍTULO DE PROPRIEDADE

AVENIDA  INFANTE 
SANTO  (LISBOA)

Renda A180K

Renda com grupo de cor A360K

Renda com A900K

Renda com A2.5M

Renda com A7M

Renda com A8.75M

Renda com A10.5M

Preço das Casas A1.5M

Preço do Hotel A1.5M
 (mais 4 casas)

© 1935, 2013 HASBRO.

TÍTULO DE PROPRIEDADE

RUA JÚLIO DINIZ
(PORTO)

Renda A200K

Renda com grupo de cor A400K

Renda com A1M

Renda com A3M

Renda com A7.5M

Renda com A9.25M

Renda com A11M

Preço das Casas A1.5M

Preço do Hotel A1.5M
 (mais 4 casas)

0414A7444190  Aa MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (PT)

Originator SM Approval: Final ROD: 00 00 File Name: A74441900 Monopoly EB I indd

6

Propriedades

Propriedades Sem Proprietário

Quando parar numa Rua, Estação ou Serviço que não pertence a ninguém, tem a possibilidade 
de comprar ou de colocar a propriedade em leilão.

Quer comprar?

Pague o preço indicado no espaço correspondente e guarde a carta do Título de 
Propriedade.

Não quer comprar?

O Banqueiro deve leiloar a propriedade em questão. As licitações começam em A100K. 
Todos os jogadores podem licitar, até mesmo o jogador que inicialmente não quis comprar.

Ruas com proprietário

Quando parar numa Rua com proprietário, pague o valor indicado na Carta do Título de Propriedade 
correspondente.

ESPAÇOS DO TABULEIRO

Junte grupos de cor para construir Casas!

Não pode construir Casas enquanto não tiver o grupo de cor completo!

•  O valor da Renda a cobrar sobe quando possuir um grupo 
de cor completo.

•  Se comprar Casas, a renda a cobrar aumenta ainda mais!

•  Posteriormente poderá construir Hotéis!
(Consulte a secção de EDIFÍCIOS na página 8 para obter 
mais informações.)

Estações Com Proprietário

Quando parar numa Estação com proprietário, pague a respetiva renda. O valor da Renda, varia 
consoante o número de estações que o proprietário eventualmente tenha.

Estações  1 2 3 4
Renda A250K A500K A1M A2M

Serviços Com Proprietário
Quando parar num Serviço com proprietário, pague a respetiva renda. Lance ambos os dados para 
estipular o valor da renda a ser pago. Se o proprietário tiver um Serviço, a renda será 4 vezes mais o 
valor indicado pelos dados multiplicado por 10,000. Se o proprietário tiver ambos os Serviços, a renda 
será 10 vezes mais o valor indicado pelos dados multiplicados por 10,000.



PASSANDO
AQUI RECEBA A2

PARTIDA

IRS

PAGAR A2M

ESTACIONAMENTO

LIVRE

NA

CADEIA
VISITANTE VISITA

NTE

VÁ PARA

A PRISÃO

SORTE CAIXA DA
COMUNIDADE

IMPOSTO
DE LUXO

PAGAR A1M
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Espaços de Ação

Como posso sair da Prisão?

Tem 3 opções:

1 Pague b500K no início da sua próxima jogada, lance os dados e jogue normalmente.

2 Se possuir, (ou se comprar a outro jogador) use uma carta Está Livre da Prisão no início da sua próxima 
jogada. Coloque a carta no fundo do baralho correspondente, lance os dados e mova o peão.

3 Lance um doble na sua próxima jogada. Se conseguir, está livre! Use o valor do doble para mover o seu peão. 
Tem 3 jogadas para tentar lançar um doble. Se enquanto estiver preso não conseguir lançar um doble na terceira 
tentativa, pague A500K ao Banco e use o valor do último lançamento para mover o seu peão.

CASA DE PARTIDA

Se na sua jogada parar ou passar pela CASA DE PARTIDA, insira o seu cartão na unidade 
bancária e carregue no botão  para ser creditado A2M.

IRS / Imposto de Luxo

Insira o seu cartão, digite o montante indicado no respetivo espaço e carregue no botão .

Estacionamento Livre

Relaxe! Não acontece nada. 

Visitante

Não se preocupe. Se parar aqui, coloque o seu peão na zona de Visitante. 

Sorte / Caixa da Comunidade

Retire a primeira carta no topo do respetivo baralho e leia em voz alta as instruções da carta. 
Quando acabar de ler, coloque a carta no fundo do baralho.

Vá Para a Prisão 

Mova de imediato o seu peão para a Prisão! Não receba A2M por passar pela CASA DE 
PARTIDA. Termina a sua jogada. Enquanto estiver na prisão, pode receber rendas, participar em 
leilões, comprar Casas e Hotéis, hipotecar e efetuar negócios.
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Casas

Quando conseguir juntar um grupo de 
cor, pode começar a comprar Casas; 
não precisa de esperar pela sua vez 
de jogar.

Pague ao Banco o valor das Casas 
indicado no respetivo Título de Propriedade e coloque a 
Casa na Rua correspondente.

Construa de uma forma uniforme. Não pode construir 
uma segunda Casa numa Rua se não tiver pelo menos 
uma Casa em cada uma das propriedades do grupo de 
cor. Só pode ter 4 Casas numa Rua. 

Hotéis

Quando tiver 4 Casas numa Rua, pode 
pagar para construir um Hotel.

Pague o preço do Hotel indicado no 
Título de Propriedade correspondente, 
devolva as 4 Casas ao Banco e 

coloque o Hotel na respetiva Rua.

Só pode ter um 1 Hotel por cada Rua. Não pode 
acrescentar mais Casas.

Não há edifícios sufi cientes?

Se vários jogadores quiserem a última Casa ou Hotel 
disponível, o Banqueiro deve efetuar um leilão. As 
licitações começam em A100K.

Acabaram os edifícios? 

Não pode comprar até que um jogador venda ou 
devolva os seus edifícios ao banco.

Não pode construir edifícios numa Rua, se uma das 
Ruas do grupo de cor estiver hipotecada.

Leilões

Se parar numa Rua, Estação ou Serviço sem 

proprietário que não deseja comprar, o Banqueiro 

tem de efetuar o leilão dessa propriedade de 

imediato.

1. O Banqueiro começa o leilão colocando o valor 

de licitação em A100K.

2. Todos podem licitar a partir de A10K (o 

Banqueiro e o jogador que colocou a 

propriedade para leilão, também podem 

participar).

3. O jogador com a melhor oferta ganha o leilão, 

paga o valor ao Banco, e recebe o Titulo de 

Propriedade.

Se ninguém quiser comprar?

Não há problema. Ninguém tem de pagar nada.

Negócios & Trocas

Pode comprar, vender, ou trocar propriedades a 

qualquer momento com os outros jogadores. 

Para vender ou trocar uma Rua, tem de vender ao 

banco todos os edifícios existentes no respetivo grupo 

de cor. Não pode vender ou trocar edifícios com outro 

jogador.

As Propriedades podem ser trocadas por dinheiro, 

por outras propriedades, e/ou por cartas Está livre 

da prisão. Os valores são decididos pelos jogadores 

envolvidos no negócio.

As Propriedades hipotecadas, podem ser negociadas 

por um preço estipulado pelos jogadores envolvidos no 

negócio.

O novo proprietário deve imediatamente:

Pagar a hipoteca (pagar ao Banco o valor da 

hipoteca).

Ou manter a hipoteca (por agora, pagar apenas ao 

Banco 10% do valor da hipoteca).

EDIFÍCIOS
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AJUDEM-ME! TENHO DÍVIDAS!
Se continua com dívidas, signifi ca que está 

na falência e fi ca fora do jogo!

Deve dinheiro a outro jogador?

Dê a esse jogador eventuais cartas de Está 
Livre da Prisão que possua, e todas as suas 
propriedades hipotecadas.

O novo proprietário deve imediatamente:
Pagar a hipoteca (pagar ao Banco o valor da 
hipoteca).

Ou manter a hipoteca (por agora pague ao 
Banco apenas 10% do valor da hipoteca).

Deve dinheiro ao Banco?

Devolva todas as suas propriedades ao 
Banco. Todas as eventuais hipotecas fi cam 
canceladas.

Todas as suas propriedades devem ser 
colocadas imediatamente em leilão.

Coloque as cartas de Está Livre da Prisão que 
tiver, no fundo do respetivo baralho de cartas.

Os restantes jogadores prosseguem o 

jogo até que fi que apenas um jogador em 

jogo, o vencedor!

Tente angariar dinheiro.

Se tem dividas e não as consegue pagar, tente 
angariar dinheiro vendendo edifícios e/ou 
hipotecando propriedades.

Vender Edifícios

Vender Hotéis ao Banco por metade do preço 
inicial e trocá-los imediatamente por 4 Casas.

Vender Casas ao Banco por metade do preço 
inicial. As Casas devem ser vendidas de forma 
numericamente igual em todo o grupo de cor.

Hipotecar Propriedades

Para hipotecar uma propriedade, tem de vender 
primeiro todos os edifícios no respetivo grupo de 
cor, por metade do preço inicial. 

Hipotecar, Volte a Carta de Propriedade para 
baixo, e receba do Banco o valor da hipoteca 
indicado na carta. 

Pagar uma hipoteca, pague o valor da hipoteca 
ao Banco (valor da hipoteca +10%), e volte a 
carta de propriedade para cima.

Não podem ser cobradas Rendas nas 
propriedades hipotecadas. Contudo, o valor 
infl acionado das rendas por possuir grupos de 
cor completos, pode ser cobrado nas 
propriedades não hipotecadas.

O valor infl acionado das rendas nas Estações e 
Serviços desipotecados, pode continuar a ser 
cobrado da mesma forma.

21
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Mais sobre a Unidade Bancária
O Banqueiro deve proceder a todas as operações bancárias, de forma a evitar 
que haja erros durante as transações. O Guia de Utilização da Unidade Bancária 
está disponível nas páginas 4 e 5. Se tiver difi culdades não hesite em consultar...

Para receber dinheiro do Banco

Quando? Quando vender casas e hotéis, quando hipotecar uma propriedade 
ou quando receber dinheiro das cartas da Sorte e da Caixa da Comunidade.
Como? O Banqueiro insere o seu cartão. O seu saldo irá surgir. O Banqueiro deve 

digitar o montante que o Banco lhe deve e carregar no botão . O dinheiro automaticamente 
será creditado e o Banqueiro deve retirar o seu cartão.

Receber dinheiro de outro jogador

Quando? Quando um jogador para numa das suas propriedades e tem de lhe pagar Renda, ou 
quando um jogador lhe compra propriedades ou cartas de Está Livre da Prisão.
Como? O Banqueiro insere o cartão do outro jogador, digita o montante em dívida, e carrega 
no botão . O dinheiro será debitado da conta e o Banqueiro retira o cartão. De seguida o 
Banqueiro insere o seu cartão e carrega no botão . O dinheiro será creditado de imediato e 
o banqueiro retira o seu cartão.

Receber dinheiro de vários jogadores

Quando? Quando for o seu aniversário, por exemplo, e em situações quando mais do que um 
jogador lhe deve dinheiro.
Como? O Banqueiro insere os cartões dos jogadores devedores, e digita o montante em dívida 
para ser debitado um de cada vez. Para cada cartão, deve carregar no botão , para a 
unidade bancária guardar o valor total da operação bancária. Quando o valor for debitado de 
todos os cartões do jogadores devedores, o Banqueiro insere o seu cartão e carrega no botão 

. O valor total será creditado no seu cartão. Tem amigos muito generosos!

Pagar ao Banco

Quando? Quando compra propriedades, Casas, Hotéis, paga impostos, paga desipotecas e 
paga para sair da Prisão. Algumas cartas da Sorte e da Caixa da Comunidade também podem 
obrigar a pagar montantes ao Banco.
Como? O Banqueiro insere o seu cartão, digita o valor que tem em dívida, e carrega no botão .
O dinheiro será debitado e o Banqueiro remove o seu cartão.

Botão PAGUE 
A OUTRO 
JOGADOR

Botão 
RECEBER 

PAGAMENTO

Botão PAGUE 
AO BANCO

Botão 
RECEBER 

PAGAMENTO
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1 Para começar, o Banqueiro baralha os Títulos de 
Propriedade e dá 2 cartas a cada jogador. Os jogadores 
pagam ao Banco o valor das propriedades que receberam. 
Depois deste procedimento, joguem da forma habitual.

2 Apenas tem de construir 3 Casas (não 4) em cada Rua de 
um grupo de cor, para poder construir um hotel. 

3 Quando 2 jogadores forem à falência, termina o jogo 
de imediato. O Banqueiro usa a Unidade Bancária para 
determinar o dinheiro possuído por cada jogador e para 
calcular o respetivo património de cada um:

• Propriedades (pelo preço indicado no tabuleiro de jogo)

•  Propriedades hipotecadas (por metade do preço 
indicado no tabuleiro de jogo)

• Casas, avaliadas pelo valor da compra

•  Hotéis, avaliados pelo preço de compra, acrescentando 
o valor de 3 Casas.

4 O jogador mais rico ganha o jogo!

MONOPOLY cronometrado

Outra forma rápida de jogar MONOPOLY Banca Eletrónica é 
acordar o tempo de duração do jogo. Ganha o jogador mais 
rico, no momento em que termina o tempo estipulado para 
acabar o jogo!

Se está familiarizado com o MONOPOLY e quer um 

jogo mais rápido:

AVANÇADO!
Para o jogo correr às mil maravilhas, não 

use regras caseiras!

•  Leiloe sempre que um jogador não quer 
comprar uma propriedade onde tenha 
parado.

•  Nunca empreste dinheiro a outros 
jogadores, nem faça negócios a perdoar o 
valor das rendas em dívida.

DICAS


