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1 Informações Importantes

Leia este manual com atenção antes
de utilizar a aplicação. Se a
aplicação se destinar a ser utilizada
por crianças pequenas, o manual
deverá ser-lhes lido e explicado por
um adulto.

Leia também o manual de instruções
da sua Consola Nintendo 3DS, pois
este contém informações
importantes que o ajudarão a
usufruir desta aplicação.

♦ Salvo indicado em contrário,
todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
referem-se às Consolas
Nintendo 3DS™ e
Nintendo 3DS™ XL.

 IMPORTANTE

Pode consultar informações
importantes sobre a sua saúde e
segurança, acedendo à aplicação
Informações sobre Saúde e
Segurança a partir do Menu HOME.

Para aceder a esta aplicação, toque
no símbol  no Menu HOME. Em
seguida, toque em ABRIR e leia
atentamente o conteúdo de todas as
secções. Quando terminar, prima

 para regressar ao
Menu HOME.

Informações sobre Saúde e
Segurança

 o



Antes de utilizar aplicações da
Nintendo 3DS, deverá ler na íntegra
o manual de instruções da consola,
prestando especial atenção às
Informações sobre Saúde e
Segurança.

Para obter informações sobre as
precauções a ter relativamente à
comunicação sem fios ou à
jogabilidade online, consulte a
secção "Informações sobre Saúde e
Segurança" no manual de instruções
da consola.

Para obter informações sobre a
classificação etária desta e de outras
aplicações, consulte a página web
de referência sobre o sistema de
classificação etária da sua região: 

PEGI (Europa):

Classificação Etária

O idioma da aplicação dependerá
daquele que estiver definido na
consola. Este título suporta oito
idiomas diferentes: inglês, alemão,
francês, espanhol, italiano,
neerlandês, português e russo. Pode
alterar o idioma da aplicação
modificando as definições de idioma
da consola. Para obter instruções
sobre como alterar o idioma da
consola, consulte o manual
eletrónico das Definições da
Consola.

Seleção de Idioma



www.pegi.info

USK (Alemanha):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Austrália):
www.classification.gov.au

OFLC (Nova Zelândia):
www.censorship.govt.nz

Advertências

Esta aplicação (incluindo todo e
qualquer conteúdo digital ou
documentação que descarregue
para utilizar com a aplicação em
causa) é licenciada pela Nintendo
apenas para utilização pessoal e
não comercial com a sua Consola
Nintendo 3DS. A utilização de
quaisquer serviços online desta
aplicação está sujeita ao Contrato
de Utilização dos Serviços e
Política de Privacidade da
Nintendo 3DS, que inclui o Código
de Conduta da Nintendo 3DS.

A reprodução ou utilização não
autorizada é proibida.
Esta aplicação dispõe de medidas
de proteção técnica para impedir a
cópia ou a reprodução de
conteúdos.
Nem a sua Consola Nintendo 3DS
nem esta aplicação foram
concebidas para utilização com
dispositivos ou aplicações não
autorizados, existentes ou futuros,
que permitam efetuar modificações



técnicas da Consola Nintendo 3DS
ou das suas aplicações, nem para
utilização com qualquer dispositivo
não autorizado que possa ser
utilizado em conjunção com a sua
Consola Nintendo 3DS. 
Após a atualização da
Nintendo 3DS ou das suas
aplicações, quaisquer dispositivos
ou aplicações não autorizados,
existentes ou futuros, que permitam
efetuar modificações técnicas da
Consola Nintendo 3DS ou das suas
aplicações, ou qualquer dispositivo
não autorizado que possa ser
utilizado em conjunção com a sua
Consola Nintendo 3DS podem fazer
com que a sua Consola
Nintendo 3DS deixe de funcionar
permanentemente e causar a
eliminação de conteúdos.

Esta aplicação, o respetivo manual
de instruções e quaisquer outros
textos que a acompanhem estão
protegidos por leis de propriedade
intelectual nacionais e
internacionais. 

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2013-2014 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-ATSP-00



2 Partilhar Informações

Os conteúdos criados por
utilizadores podem ser mensagens,
personagens Mii, imagens, fotos,
vídeos, ficheiros áudio, padrões QR
Code, etc.

● Os conteúdos carregados podem
ser vistos por outros utilizadores.
Também podem ser copiados,
modificados e redistribuídos por
terceiros.
Tenha em atenção que, uma vez
enviados, não é possível apagar
estes conteúdos ou limitar a sua
utilização.

Trocar Conteúdos

● Quaisquer conteúdos carregados
podem ser removidos sem aviso
prévio. A Nintendo pode também
remover ou ocultar conteúdos que
considere inapropriados.

● Precauções a ter quando criar e
carregar conteúdos...
- Não inclua qualquer informação

que possa ser utilizada para o
identificar a si ou a terceiros,
como, por exemplo, o nome, o
endereço de e-mail, a morada ou

A seguir, são apresentadas
precauções gerais relativas à troca
de conteúdos com outros
utilizadores. O tipo de conteúdos
que se podem trocar dependerá de
cada aplicação.



o número de telefone.
- Não inclua nada que possa ser

considerado danoso ou ofensivo
por terceiros, ou que cause
desconforto.

- Não infrinja os direitos dos
outros. Não utilize conteúdos de
terceiros ou que exibam fotos,
imagens e vídeos de terceiros
sem a sua permissão.

- Não inclua conteúdos ilegais ou
que promovam atividades ilegais.

- Não inclua quaisquer conteúdos
que violem a moralidade pública.



3 Controlo Parental

Algumas funcionalidades desta
aplicação podem ser restringidas
através das opções do Controlo
Parental enumeradas abaixo.

● StreetPass

♦ Para mais informações sobre o
Controlo Parental, consulte o
manual de instruções da consola.

Restringe o uso do StreetPass™
(pág. 11) para encontrar outras
personagens Mii e participar em
batalhas de minijogos.



4 Introdução

Viaje até à Ilha Maravilha e
divirta-se com uma grande
variedade de jogos em
Mario Party™: Island Tour! Jogue
sozinho ou com amigos e
familiares em vários tabuleiros
de jogo e entre em competições
num conjunto de minijogos, que
podem ser jogados por até
quatro jogadores. Não se
esqueça de experimentar
também a funcionalidade
StreetPass!



5 Controlos

Os controlos irão mudar
dependendo do jogo. Pode
verificar os controlos dos
minijogos antes deles
começarem ou no ecrã de pausa.

Toque no ecrã tátil ou use os
seguintes botões para navegar
pelos menus.

ogoJ
o etnaruD solortnoC

uneM od solortnoC

ramrifnoC

roiretnA

/oãçagevaN



♦ Enquanto estiver a jogar
minijogos que utilizem o
sensor de giroscópio, prima 
para regressar à orientação
inicial.

Para joga
algun
minijogos, ir
precisar d
inclinar ou vir
a Consola Nintendo 3DS. Siga
as instruções que aparecerem no
ecrã.

Pri  pa
pausar o jogo

rasuaP

.
ar am

solortnoC sortuO

ra
e

á
s

r



.siairetam
sonad uo seõsel racovorp

áredop seõçadnemocer
satsed otnemirpmucni O

.agoj otnauqne soãm saud
sa moc etnememrif alosnoc

a aruges euq ed e roder
ues me etneicifus oçapse ed
eõpsid euq ed es-euqifitreC

.agoj otnauqne
SD3 odnetniN alosnoC

a ratnemivom ed áret
,oãçacilpa atse razilitu oA



6 Guardar Dados

♦ Pode continuar a jogar a
partir do ponto em que
abandonou o jogo entrando
novamente na Torre do
Bowser e selecionando
CONTINUAR O JOGO.

♦ Apenas pode haver uma
gravação de suspensão de
cada vez.

Ao jogar a Torre do Bowser
(pág. 8), uma gravação de
suspensão permitir-lhe-á sair e
continuar o jogo mais tarde a
partir do local onde ficou
anteriormente. Quando vencer
um minijogo, a gravação de
suspensão será automaticamente
atualizada.

・ Quando completar um
tabuleiro ou minijogo;

・ Durante os Minijogos do
StreetPass.

seguintes:
so odniulcni ,sotnemom

soiráv me etnemacitamotua
sodadraug oãres sodad

sortuo e seõçautnop saus sA

oãsnepsuS ed oãçavarG



Para apagar todos os dados de
gravação, mantenha premidos
 +  +  +  
simultaneamente quando estiver
a iniciar o jogo a partir do Menu
HOME.

♦ Dados apagados não poderão
ser recuperados, por isso
tenha cuidado.

sodaD ragapA



.odadiuc ahnet
otnatrop ,levísreverri

áres oãçacifidom
reuqlauQ .oãçavarg

ed sodad ed adrep
à ravel uo oãssergorp
a ratilibissopmi áredop

euq o ,oãçavarg ed
sodad sues so racifidom
arap sanretxe seõçacilpa
uo soirósseca ezilitu oãN ●

.levísreverri sodad
ed adrep amun ratluser

áredop seõça satsed
amu reuqlauQ .sianimret

son edadijus rartne
raxied oãn arap odadiuc

ahneT .DS oãtraC o uo
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uo eicinier oãn ,oãçavarg

ed ossecorp o etnaruD ●



7 Ecrã de Título

♦ Em jogos que envolvam entre
dois e quatro jogadores, irão
juntar-se personagens
controladas pela consola.

♦ Tenha em atenção que o Jogo
de Cartas do Masquito não
pode ser jogado com
personagens controladas pela
consola.

Jogue vários modos de jogo
sozinho, ou teste as suas
habilidades contra personagens
controladas pela consola
(Cons.).

rodagoJ mU odoM

rodagojitluM odoM

.ragoj reuq
omoc ahlocsE



♦ Apenas poderá selecionar
jogos que sejam para ser
jogados por entre dois e
quatro jogadores.

Jogue com até três outros
jogadores através do Modo
Download. Os outros jogadores
podem juntar-se à diversão
mesmo se não tiverem uma
cópia da aplicação. 

.SD3 odnetniN alosnoC
aus a ehcef euq omsem

,)AR seõtraC moc( aramâc
a uo enoforcim o odnasu

ogojinim mu ragoj a revitse
odnauq uo daolnwoD

odoM o etnarud osnacseD
ed odoM od oãçazilitu a

etimrep oãn oãçacilpa atsE



8 Menu Principal

Jogue minijogos livremente.
Escolha a partir de uma vasta
variedade de minijogos,
incluindo jogos de corridas, de
puzzles, e até jogos que
incorporam o uso do microfone
e de Cartões RA.

♦ Tenha em atenção que o Jogo
de Cartas do Masquito requer
três ou mais jogadores. Não
pode ser jogado com
personagens controladas pela
consola.

Jogue em sete tabuleiros de
jogo diferentes, cada um com as
suas regras próprias!

.odom
mu enoiceleS

atseF

sogojiniM



Entre em competições em
minijogos contra outros
jogadores que encontrar através
do StreetPass.

.ragoj arap aramâc
ad etnaid oãçisop me

so-euqoloC .SD3 odnetniN
alosnoC a moc

mêv euq adatnemua
edadilaer

ed seõtrac
so oãs setsE

.alosnoc
ad seõçurtsni ed launam
od "adatnemuA edadilaeR

:AR sogoJ" oãçces
a ajev ,AR seõtraC
so rasu omoc erbos

seõçamrofni siam araP ♦

AR seõtraC

)21 .gáp(
ssaPteertS od sogojiniM



Adquira bolhas (pág. 9) na loja,
veja a galeria e recordes dos
minijogos.

Enfrente a mega-torre
controlada pelo próprio Bowser!
Vá subindo de piso em piso
vencendo minijogos.

reswoB od erroT

sievánoiceloC snetI



9 O Jogo

♦ A mesma personagem
permanecerá selecionada até
selecionar uma personagem
diferente, regressar ao ecrã
de título ou fechar a
aplicação.

Selecione a personagem que
quer usar.

Primeiro, selecione um tabuleiro
em Festa, ou o tipo de jogo que
quer jogar em Minijogos.

avançar na configuração.
arap ,oxiaba sa omoc siat ,ãrce

on mecerapa euq seõçurtsni
sa agiS .odom arap odom ed

airav ogoj mu raicini ed amrof A

ogoJ mu
uo orielubaT mu enoiceleS

sneganosreP



Serã
apresentada
as definiçõe
de jogo
Selecion
COMEÇAR par
dar início a
jogo

Alterar Definições
Altere o númer
de jogadores, 
dificuldade d
consola e vária
outras definiçõe
Pode também alterar as
definições para excluir os
minijogos que usem o microfone
se não pretender jogá-los.

.s
s

a
a
o

seõçinifeD sa racifireV

.
o

a
e

.
s
s

o



Quando acabar de jogar, serão
apresentados os resultados e
outras informações sobre o
desempenho de todos os
jogadores.

sodatluseR

sogojiniM ed otnujnoC

.enoforcim
o mesu euq sogojinim

riulcni reuq es rehlocse
áredop mébmaT .siecáf
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so sodot maçerapa
euq arap seõçinifed

sa ratsuja edoP .sogojiniM
me seõlaB ed adirroC a

arap uo ,atseF me ogoj ed
sorielubat so arap sogojinim

ed seõçinifed sa ahlocsE



Adquira bolh
com ponto
Mario Part
para ve
ilustrações 3
ouvir os sons que lhes estão
associados e muito mais! 

Irá recebe
pontos Mari
Party com ba
nos seu
resultados
Poderão também aparecer novas
bolhas na loja.

sasnepmoceR
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10 Modo Download

- Uma Consola Nintendo 3DS
por jogador;

- Uma cópia da aplicação.

♦ Através do Modo Download,
outros jogadores podem
juntar-se à diversão mesmo
que não tenham uma cópia da
aplicação.

Com apenas uma cópia de
Mario Party: Island Tour, pode
ligar-se a até três outros
jogadores e competir em
tabuleiros de Festa e em
Minijogos.

 )daolnwoD odoM(
rodagojitluM odoM

:rasicerP iaV euQ oD



Selecione MULTIJOGADOR
no ecrã de título e espere
que os seus amigos se
juntem.

Quando os nomes dos seus
amigos aparecerem no ecrã,
selecione TERMINAR.

Siga as instruções que
aparecerem no ecrã para
continuar.

)1J( ãirtifnA
alosnoC a araP sossaP



♦ Pode ser necessário efetuar
uma atualização da consola.
Siga as instruções no ecrã
para iniciar a atualização.

Se surgir uma mensagem
durante a atualização da
consola a indicar que não foi
possível estabelecer ligação,
proceda à atualização da
consola a partir da aplicação
Definições da Consola.

Para mais informações sobre a
atualização da consola,
consulte o manual de
instruções.

Toque no logótipo da
Nintendo 3DS. 

Toque em MARIO PARTY: 
ISLAND TOUR e espere que
o anfitrião termine a
configuração.
Siga as instruções que
aparecerem no ecrã para
continuar.

Selecione MODO
DOWNLOAD no Menu HOME.

sadadivnoC
salosnoC sa araP sossaP





11 StreetPass

♦ Para comunicar através desta
funcionalidade, todos os
jogadores deverão ativar o
StreetPass para esta
aplicação nas respetivas
Consolas Nintendo 3DS. 

Se passar por perto de outros
jogadores que tenham o
StreetPass ativado para esta
aplicação, as suas personagens
Mii™ aparecerão como
adversários. Enfrente-as em
batalhas de minijogos!

 )ssaPteertS(
ssaPteertS
od sogojiniM



Antes de começar a usar o
StreetPass para esta aplicação,
irá precisar de criar um Mii
Pessoal no Editor Mii disponível
no Menu HOME.

♦ Para mais informações,
consulte o manual eletrónico
do Editor Mii.

♦ O rosto do seu Mii e a sua
alcunha estarão visíveis para
outros utilizadores do
StreetPass.

Ser-lhe-á perguntado se
deseja ativar o StreetPass.
Selecione SIM para começar
a usar o StreetPass para
esta aplicação.

Selecione a sua Personagem
Favorita.

Selecione MINIJOGOS DO
STREETPASS no Menu
Principal.

ssaPteertS o ravitA



Para desativar o StreetPass para
esta aplicação, selecione
DESLIGADO em Definições.

Pode restringir a funcionalidade
StreetPass através do Controlo
Parental.

♦ Para mais informações,
consulte o manual de
instruções da consola.

atirovaF meganosreP

.sogojinim ed
sahlatab me

ritepmoc arap
adanoiceles
meganosrep

a esU

.)21 .gáp( seõçinifeD
me atirovaf meganosrep

aus a raretla edoP ♦

ssaPteertS o ravitaseD



12 Minijogos do StreetPass

Enfrente o seu adversário no
minijogo selecionado.

O seu nível 
habilidade, b
como o do s
adversário, e
indicado p
Um minijog
ser
selecionad
aleatoriamente
de forma automática.

raçemoC
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♦ Se selecionar PASSAR, esse
adversário desaparecerá da
lista.

Salte este confronto.

rassaP

soirásrevdA ed oremúN

.seroiretnA soirásrevdA
me recerapa oãri

etnemroiretna odartnocne
ahnet euq soirásrevda

so e ,soirásrevdA sovoN
me recerapa oãri soirásrevda

setsE .soirásrevda zed
siam éta rartnocne levíssop

áres ,ogojinim muhnen
ragoj mes ssaPteertS
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odartnocne revit odnauQ



Ative ou desativ
o StreetPass 
altere a su
Personage
Favorita

seõçinifeD

.
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13 Informações de Contacto

Para informações sobre produtos,
visite a página web da Nintendo em:
www.nintendo.com

Para assistência técnica e resolução
de problemas, consulte o manual de
instruções da sua Consola
Nintendo 3DS ou visite:
support.nintendo.com


