“CASTELO TEMPLÁRIO – CONVENTO DE CRISTO, TOMAR”
MIL SEGREDOS E UM CASTELO COM VISTA PARA OS 7 MONTES

Almansor aproxima-se de Tomar a todo o vapor com o seu exército, a população aterrorizada implora
por segurança. Um grupo de Cavaleiros Templários e o seu Mestre, Gualdim Pais, preparam a defesa e
iniciam a construção de uma fortificação. São necessários carpinteiros, ferreiros, encarregados de
argamassa e claro as mãos e o talento de um mestre-deobras para comandar a construção… Parabéns é a tua
vez de brilhar!

A PYHTAGORAS aposta no lançamento da primeira
colecção de puzzles que pretende representar os mais
importantes

e

simbólicos

Monumentos

Nacionais

portugueses. O primeiro monumento da coleccção é o
“Castelo Templário – Convento de Cristo, Tomar”.
Acompanha o puzzle um folheto educativo em três
línguas (português, inglês e espanhol), que descreve a

Património da Humanidade desde 1983, o

história e fases de construção do monumento e a sua

Convento de Cristo é um lugar mítico que

arquitectura, desta forma, a marca aposta em criar

preserva os segredos dos Templários e dos

produtos de valor para os mercados educativo e do

Descobrimentos portugueses. Considerado o

turismo, através da divulgação do Património e História

expoente máximo da arte manuelina, conserva

de Portugal.

características singulares da arquitetura de
vários séculos e o seu Claustro Principal é

Está provado que os puzzles têm grande importância no

também considerado uma obra-prima da

desenvolvimento

Renascença europeia.

das

capacidades

cognitivas,

nomeadamente no raciocínio, perícia e coordenação
olho-mão. Sabendo deste potencial, a marca aproveitou
o seu know-how na área da história e património para
desenvolver um produto de qualidade.

Conteúdo: 500 Peças | Contém póster sobre a
arquitetura do convento e o seu ambiente
humano e profissional.

Criada em 2013 por David Mendes, professor licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, a PYTHAGORAS dedica-se à criação e distribuição de jogos e conteúdos educativos sobre as temáticas da
História e Cultura portuguesa e mundial. Tem publicado os jogos: “QUINTO IMPÉRIO” (1.ª Edição 2012 e 2.ª Edição
2013) e “GENTE COM MEMÓRIA” (Novembro, 2014) e o Puzzle do “CASTELO TEMPLÁRIO – CONVENTO DE CRISTO,
TOMAR” (Novembro, 2014).

Pela originalidade e criatividade o autor e criador dos jogos, David Mendes, foi premiado no desafio Ousar 2012
(concurso português de ideias de negócio) e o primeiro jogo da marca, “Quinto Imperio”, foi eleito o melhor jogo
nas categorias geral e familiar no Festival playINg Leiria 2012.

A marca aposta fortemente na internacionalização estando os seus jogos em mercados internacionais (França,
Macau e Espanha).

