EM MAR AGITADO DE ASTROLÁBIO NA MÃO (…)
“Tenho em mim todos os sonhos do mundo”
Álvaro de Campos in Tabacaria (1928)

À noite e até durante o dia passamos muito
tempo a sonhar. Todos nós, em alguma fase da
nossa vida, nos imaginámos a viver num reino
de princesas e dragões, a combater ao lado de
um rei ou imperador ou a fazer uma daquelas
invenções de deixar a Humanidade de boca
aberta.

Na

PYTHAGORAS

concretizamos

sonhos: criamos o conceito, as personagens, os

PERFIL David Mendes

componentes de jogo e escrevemos o guião da
história. O resto? Acontece na cabeça de quem

Nasceu em 1984 na cidade de Coimbra mas cresceu na aldeia de
Vermoil, a terra das suas origens familiares. É licenciado em

joga, não há limite de idade ou tempo para

História pela Faculdade de letras da Universidade de Lisboa e

brincar, imaginar, sorrir ou aprender. E o

fundou em 2013, a PYTHAGORAS que se dedica à criação e

melhor de tudo é que faz muito bem à saúde.

distribuição de jogos e conteúdos educativos sobre as temáticas
da História e Cultura portuguesa e do Mundo. 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

Uma ideia em crescimento!

“CASTELO TEMPLÁRIO – CONVENTO DE CRISTO, TOMAR”
(Novembro, 2014).

Enquanto professor de História, David Mendes,
não encontrava soluções lúdico pedagógico

Pela originalidade e criatividade, David Mendes, foi
premiado no desafio Ousar 2012 (concurso português de

para apoiar ou motivar o interesse dos alunos

ideias de negócio) e o seu primeiro jogo, o “Quinto

pela disciplina. Existe uma grande oferta para

Imperio”, foi eleito o melhor jogo nas categorias geral e

as áreas das línguas ou ciências, mas nada para

familiar no Festival PlayINg Leiria 2012. É também

História. A esta necessidade juntou-se o
desemprego que podia chegar a qualquer

considerado um dos jogos mais fascinantes alguma vez
criados em Portugal, atualmente utilizado por vários
professores e alunos em Portugal.

momento e assim nasceu a PYTHAGORAS.
Tudo começa num “Quiz” que evolui para um
jogo de tabuleiro e depois uma marca.
O ano do lançamento do primeiro jogo da

A

marca

aposta

na

criatividade

e

procura

incessantemente a internacionalização estando os seus
jogos em mercados internacionais como a França,
Macau e Espanha.

marca, 2012, foi dividido entre testes de aperfeiçoamento do protótipo, viagens pelo país para
apresentar o projeto a potenciais clientes mas também com a participação em debates e
concursos de empreendedorismo. A ideia foi premiada no Desafio Ousar, organizado pela

Associação Industrial do Minho, onde entre mais de 250 ideias a concurso atingiu o top 10. A
distinção valeu a integração num programa de mentoring e um prémio monetário convertido
em incubação na Incubadora D. Dinis em Leiria.
A primeira edição do jogo e lançamento da marca acontece por conta e risco do
empreendedor, David Mendes, e da sua família que o ajudaram no investimento inicial
“tentaram-se outras alternativas como Business Angels, Capital de Risco, Crowdfunding, sem
sucesso”. Com o produto pronto a comercializar, chegaram os primeiros clientes da empresa, o
número um, a FNAC Portugal, que deu um grande ânimo e confiança para chegar aos
seguintes. “Desde o início do projecto que apostámos em desenvolver o nosso canal de
distribuição. Actualmente, procuramos um parceiro que nos permita chegar a mercados
externos, Espanha por exemplo, já temos dois produtos traduzidos e estivemos lá em 2014
porque a Universidade de Cáceres utiliza o “Quinto Império” nas aulas de língua e cultura
portuguesa. Sabemos que o mesmo se passa em Santiago de Compostela, porque já temos lá
um cliente. Este mercado interessa-nos”
Para 2015, a marca aposta na edição de dois novos projetos de temática universal, nos quais
existem dois heróis nacionais. “Esperamos também, fechar uma parceria com uma reconhecida
marca nacional que nos contactou para desenvolver uma linha de jogos na área da História de
Portugal.”

Marca portuguesa registada pela empresa Conjugar Criativo

www.pythagoras.pt | www.facebook.com/pythagoras.eu
www.quinto-imperio.pt | www.facebook.com/quinto.imperio.pt

Para mais informações não deixe de nos contactar:
David Mendes: david.mendes@pythagoras.pt | +351 916 424 712

