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Os organizadores do Concurso de Arquitetura da Bee Breeders, 
em parceria com o Retiro de Ioga
Vale de Moses Yoga Retreat,
prepararam este documento para o concurso de arquitetura
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Portugal
Oficialmente designado como a República portuguesa, Portugal 

é o estado soberano mais ocidental da Europa continental. É 

uma das nações mais antigas no continente, tendo sido 

continuamente habitado desde os tempos pré-históricos, e foi 

fundado como Condado Portucalense em 868 DC.

Portugal tem um clima mediterrâneo com um clima oceânico 

misto ao longo da metade norte da sua linha de costa, 

tornando-o um dos países mais quentes na Europa, com 

temperaturas no Verão a atingirem máximos de 40°C e 

temperaturas no inverno a descerem abaixo de zero à noite.

Apesar da sua constante ocupação humana, Portugal continua a 

ser um território rico em termos de biodiversidade. Podem 

encontrar-se áreas de floresta de folha caduca e de coníferas 

madura, e uma floresta mediterrânea madura, extremamente 

rara em todo o mundo, em algumas partes da serra da Arrábida. 

Portugal é lar de espécies selvagens de javali, veado-vermelho 

ibérico, corça e cabra-montesa ibérica.
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Arquitetura em 
Portugal
Tratando-se de um povoamento humano há tantos séculos, a 

arquitetura portuguesa foi fortemente influenciada pelas nações e 

culturas que aí habitaram. Esta extensa lista inclui os Lusitanos, 

Celtiberos, Romanos, Suevos, Visigodos, Mouros, Moçárabes, 

Goeses, Macaenses, o povo Cristang, e muitos outros.

 

Vários estilos e movimentos artísticos dominaram a arquitetura em 

Portugal, incluindo o Românico, Gótico, Manuelino, Renascimento 

Português, Barroco Português, Rococó, Pombalino, Neomanuelino, 

estilo Português Suave, e arquitetura contemporânea.

Uma interpretação moderna da arquitetura portuguesa 

tradicional, conhecida como estilo Português Suave, pode ser 

amplamente vista nas principais cidades, em particular na capital 

do país, Lisboa. Portugal produziu uma série de notáveis 

arquitetos, incluindo Diogo de Arruda, João Antunes, Eugénio dos 

Santos e Carlos Mardel, José Luís Monteiro, Raul Lino e Cassiano 

Branco, Fernando Távora, Gonçalo Byrne, Souto de Moura 

(vencedor do prémio Pritzker), Carrilho da Graça e Álvaro Siza 

Vieira (vencedor do prémio Pritzker).

Manta Rota, Portugal © Zbysiu Rodak

Jardim do Torel, Lisboa, Portugal © Hugo Sousa
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Vale De Moses
O Retiro de Ioga Vale de Moses foi fundado pelo destino, quando 

uma família britânica tropeçou com uma deslumbrante região do 

centro de Portugal, durante uma viagem de um ano pela Europa. 

Descobriram uma velha quinta abandonada num vale para venda, 

com o mesmo nome que o seu adorado golden retriever, Moses, e 

decidiram comprá-la. Ao longo de quatro anos, restauraram as 

casas de pedra e limparam os jardins florestais em socalcos 

cobertos de vegetação, começando a criar o que se tornaria um 

retiro de ioga de classe mundial.

Tendo sido destaque numa série de publicações internacionais, 

como a NatGeo UK Traveller, Forbes Magazine, The Guardian e 

diversas revistas de ioga, o Retiro de Ioga Vale de Moses recebeu 500 

hóspedes de mais de 60 países, que vêm até aqui anualmente para 

restabelecer a ligação com a natureza, praticar ioga, comer 

nutritivas refeições vegetarianas, e participar nas práticas de saúde 

e meditação espiritual dos “banhos de floresta”, conhecida como 

Shinrin Yoku no Japão, é um convite para desenvolver uma relação 

sensual com o mundo não humano.Fundadores do Retiro de Ioga Vale de Moses, Vonetta e Andrew
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O atual espaço de prática do ioga (conhecido como uma shala) 

tem 55m2, o que limita o retiro a receber apenas 18 

participantes de cada vez; a nova shala de ioga precisará de ter 

o dobro da capacidade. A shala atual é feita de madeira e vidro 

e flutua sobre as hortas familiares, com deslumbrantes vistas 

sob os vales. A nova shala precisará de ser feita de materiais 

naturais ou modernos e eficientes em termos energéticos, 

adequados à sua localização numa floresta de montanha em 

zonas inclinadas íngremes.

O principal objetivo da casa de ioga é inspirar os hóspedes e 

permitir-lhes sentir uma ligação profunda com a natureza e os 

elementos que os rodeiam, enquanto ao mesmo tempo 

oferecem proteção face a esses elementos, do calor do sol, no 

verão, e dos ventos e chuvas fortes, no inverno.

O concurso
Yoga House on a Clif

O atual espaço de prática da ioga (conhecido como uma shala) tem 55m2, 
o que limita o retiro a receber apenas 18 participantes de cada vez.
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Como parte dos novos designs, poderão ser sugeridos 

jardins de estilo zen em torno do novo edifício, em que as 

pessoas se possam reunir para desfrutar juntos do pôr do sol 

depois da sua ioga noturna e da prática de meditação ter 

terminado.

A casa de ioga deverá incluir: espaço de arrumação para 

tapetes de ioga, reforços, cintos e equipamento; chuveiros e 

casas de banho; e uma pequena área de cozinha para chás e 

café. Toda a água residual produzidas por quaisquer casas 

de banho e lavatórios deve ser usada para irrigar os jardins 

vizinhos. O novo edifício deve produzir a sua energia dado 

que instalações existentes no retiro já se encontram na sua 

plena capacidade.

Para este concurso, o júri procura um design permitiria à 

nova casa de ioga dar forma ao ambiente muito sensível que 

a rodeiam, agir como um exemplo de práticas de construção 

verde, além de terem o potencial de se tornarem um marco 

icónico por si só.
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O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO é flexível, aberto a modificações e 

melhores estratégias de desenvolvimento.

Espaço aberto desobstruído para os visitantes 
praticarem ioga:  80m2

Arrumação para tapetes e equipamento

Chuveiros e casas de banho

Pequena kitchenette para servir chá e café

Jardim

A nova casa de ioga deve acomodar as seguintes funções:

Programa de 
construção
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O local do concurso
O local para a nova casa de ioga está situado no mais elevado 

terraço do retiro disponível, virada para oeste e com incríveis 

vistas do pôr do sol.

FOTOGRAFIAS DO LOCAL, VÍDEO, PLANTAS EM CAD E PDF ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA DESCARREGAR EM YOGAHOUSE.BEEBREEDERS.COM

COORDENADAS DO LOCAL:
39°58'58.6"N 7°55'03.6"W
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As qualidades do projeto listadas são requisitos mínimos; o resumo do concurso está 

aberto para adaptação e melhoria das estratégias de desenvolvimento.

Requisitos da 
proposta do projeto

Construção eficaz em termos de custos, responsável em termos 

ambientais e eficiente em termos energéticos.

Escavação mínima/inexistente.

Processo de construção:

Estrutura terminada:

Manutenção reduzida em termos de esforço e custos.

Resistente ao calor, frio, chuva e vento.

Responsável em termos ambientais e eficiente em termos energéticos.

Capaz de produzir a sua própria energia e fornecer água potável segura.



Mais informações sobre os prémios  YOGAHOUSE.beebreeders.com
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1° Prémio

4,000 €

+ 6 menções honrosas

10,000 €

Serão selecionadas 3 propostas vencedoras, 3 beneficiários de prémios especiais e 6 menções 

honrosas. A Bee Breeders irá atribuir um total de € 10.000  em prémios monetários para os 

vencedores do concurso, da seguinte forma:

Prémio monetário

2° Prémio

3,000 €
3° Prémio

1,000 €

Prémio Ecológico da BB

500 €

Prémio de estudante ARCHHIVE BOOKS

500 € prémio em dinheiro +  50 € em cartão-oferta 
ARCHHIVEBOOKS.com

Prémio "Vale de Moses Favourite”

1,000 €

Prémios
Prémio monetário
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Prémios
Publicações

Certificado

Os vencedores irão receber cobertura dos meios de comunicação de 

arte e design internacionais e serão apresentados no website da Bee 

Breeders. 

Uma lista completa dos parceiros na comunicação social que se 

comprometeram a apresentar os vencedores do concurso nas suas 

publicações pode ser encontrada em YOGAHOUSE.beebreeders.com

Como o Retiro de Ioga Vale de Moses manifestou interesse na 

construção da Casa de Ioga, os designs precisarão de estar em sintonia 

com o visual e o objetivo do retiro, mantendo o potencial de se 

tornarem marcos icónicos por si só.

A Bee Breeders irá reconhecer o notável desempenho de todos os 

vencedores e menções honrosas com Certificados de Habilitações.

Construção
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Agenda do 
concurso

Inscrição Antecipada

20 DE MAIO - 25 DE JUNHO

Inscrição Prévia

26 DE JUNHO - 17 DE SETEMBRO

Inscrição de Última Hora

18 DE SETEMBRO - 12 DE NOVEMBRO

Data de encerramento para inscrição

12 DE NOVEMBRO DE 2020

Data de encerramento para envio

17 DE DEZEMBRO DE 2020 (11:59 p.m. 

Anúncio dos vencedores

25 DE FEVEREIRO DE 2021
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Taxas de 
inscrição

Inscrição Antecipada

Inscrição Prévia

Inscrição de Última Hora

 70 €

90 €

110 €

60 €

 80 €

90 €

Arquitetos, designers, 
entusiastas e 

empresas Estudantes*

* Consulte os requisitos aqui:

beebreeders.com/competition-registration-types

Descontos para 
estudantes de 
arquitetura
Os organizadores do concurso de arquitetura da Bee Breeders 

gostariam de ouvir os representantes de universidades, escolas e 

colégios que ofereçam estudos em arquitetura/design.

Contacte-nos para receber tarifas especiais de estudantes para 

inscrições de grupo (o desconto aplica-se a inscrições de mais de 3 

pessoas de uma universidade/escola) bem como informação e 

apoio adicional para envolver os seus estudantes em concursos de 

arquitetura.

Envie-nos um pedido a partir do endereço de e-mail da sua 

universidade, incluindo informação básica sobre si e a sua 

universidade/escola.

Por favor, tenha em atenção que apenas funcionários da 

universidade reconhecidos podem solicitar a tarifa reduzida de 

estudantes.
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Requisitos de 
apresentação

•   Os participantes devem carregar quatro (4) A2 painéis de 
apresentação de orientação horizontal de tamanho A2 (não 
deve exceder 5mb por jpg) com esboços, interpretações, 
plantas, cortes, alçados, diagramas e/ou ferramentas de 
apresentação para explicar as suas propostas.

•   Não serão aceites ficheiros de vídeo.

•   Toda a informação fornecida por escrito deve estar em inglês.

•   Todas as apresentações devem ser carregadas através do painel 

de carregamento em beebreeders.com. Informação de acesso e 

instruções sobre como carregar o painel de apresentação serão 

emitidos aos participantes através do e-mail, imediatamente após 

a inscrição bem sucedida. 

•   Os painéis de apresentação não devem indicar qualquer 

informação relacionada com a identidade do indivíduo/da 

equipa. 

Participantes que não respeitam os requisitos serão desqualificados 

sem reembolso.

Conteúdo de  
apresentação 
recomendado
•   As plantas, cortes e múltiplas perspetivas internas e externas que 

demonstram a qualidade espacial da Casa de Ioga, bem como as 

necessidades operacionais e requisitos de acessibilidade.

•   Demonstração de construção, materiais, funções, gestão e 

manutenção do projeto; abordagem ao ambiente, energia e 

sustentabilidade, ambiente interior e logística.

•   Visualizações; impressão artística para ilustrar como a proposta se 

enquadra na qualidade, valor e significado do Portugal histórico e 

moderno.



•   Diagramas:

•   Circulação 

•   Espaço público versus privado

•   Iluminação

•   Paisagismo

•   Sistemas de energia

•   Perspetivas:

•   Espaços interiores primários

•   Localizações primárias
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•   As plantas, cortes e múltiplas perspetivas internas e externas que 

demonstram a qualidade espacial da Casa de Ioga, bem como as 

necessidades operacionais e requisitos de acessibilidade.

•   Demonstração de construção, materiais, funções, gestão e 

manutenção do projeto; abordagem ao ambiente, energia e 

sustentabilidade, ambiente interior e logística.

•   Visualizações; impressão artística para ilustrar como a proposta se 

enquadra na qualidade, valor e significado do Portugal histórico e 

moderno.

Conjunto de 
elementos da 
apresentação
•   Alçados; (escala sugerida 1:50)

•   Cortes primários; (escala sugerida 1:50)

•   Plantas de piso primárias (escala sugerida 1:50)

•   Cortes ampliados e alçados destacando espaços ou relações 

essenciais; (escala sugerida 1:10)

•   Detalhes: (escala sugerida 1:5):

•   Envelope

•   Principais materiais 

•   Local ou paisagem

•   Projeção axonométrica que fornece informação sobre sistemas de 

construção ou ilustra conceitos arquitetónicos essenciais;

Tenha em conta que o CONJUNTO DE ELEMENTOS DA 

APRESENTAÇÃO listado abaixo é apenas uma sugestão. Os 

participantes podem escolher usar a lista inteira, uma seleção da 

mesma, ou propor um conjunto completamente diferente que 

explique o seu design da forma mais eficiente.



•   Diagramas:

•   Circulação 

•   Espaço público versus privado

•   Iluminação
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Júri e processo de 
avaliação

O júri do concurso é constituído por dois painéis de jurados: 

•   Painel de jurados essencial 

•   Painel de jurados consultivo

A lista completa de membros do painel de jurados está publicada 

em YOGAHOUSE.beebreeders.com

O painel de jurados essencial e consultivo será responsável pelo 

estabelecimento dos critérios que os participantes precisam 

satisfazem com base no local e nas instruções e irá avaliar cada 

apresentação em conformidade. 

Júri

Os participantes são aconselhados a pesquisar tanto o local de 

trabalho como estudos de caso semelhantes anteriores, como parte 

do processo de conceção. 

YOGA HOUSE ON A CLIFF é um concurso que incentiva os 

participantes a experimentar com os limites da arquitetura. O júri 

pode escolher recompensar projetos que demonstrem um elevado 

nível de criatividade, apesar de violarem alguma das regras, desde 

que tal seja justificado.
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Processo di valutazione

Selezione dei 3 vincitori Principali:

Passaggio 1  La giuria consultiva selezionerà 40 proposte tra tutte 

quelle presentate.

Passaggio 2 La giuria consultiva selezionerà 9 finalisti nella rosa 

ristretta dei candidati.

Passaggio 3  La giuria principale valuterà i 9 finalisti e selezionerà i 3 

progetti vincenti e le 6 menzioni d'onore.

ARCHHIVE BOOKS Premio Speciale Studente:

Passaggio 1 La giuria consultiva selezionerà una lista di 40 proposte 

tra tutti i progetti presentati da studenti.

Passaggio 2 La giuria consultiva selezionerà 9 finalisti nella rosa 

ristretta dei candidati.

Passaggio 3 La giuria principale valuterà i 9 finalisti e selezionerà il 

progetto vincente.

Premio Speciale Proposta Ecologica:

Passaggio 1 La giuria consultiva selezionerà 40 proposte tra tutte 

quelle presentate.

Passaggio 2 La giuria consultiva selezionerà 9 finalisti nella rosa 

ristretta dei candidati.

Passaggio 3 La giuria principale valuterà i 9 finalisti e selezionerà il 

progetto vincente.

Prémio “Favorito VALE DE MOSES”:

Passaggio 1 O painel de jurados consultivo irá apresentar uma lista 

restrita de 40, a partir de todas as entradas de estudantes 

apresentadas.

Passaggio 2 O Cliente do concurso seleciona 1 (um) projeto favorito.
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Racconta la 
tua storia!

Poco prima dell'annuncio dei risultati, i vincitori del concorso e 

delle le menzioni d'onore selezionati saranno contattati e invitati a 

rispondere a una serie di interviste e a presentare un video su se 

stessi. Questi verranno pubblicati insieme ai risultati del concorso.

La scadenza di pubblicazione degli annunci dei vincitori per 

tempo è ravvicinata, pertanto le domande dell’intervista 

dovranno essere restituite entro 2 giorni, e i video inviati entro 2 
settimane dalla richiesta. Per questo motivo, consigliamo ai 

partecipanti di prendere in considerazione delle idee per i loro 

video e di rispondere alle loro domande in anticipo, in modo da 

poter presentare il materiale in tempo utile.

Nota bene: sia l’invio dell’intervista che quello del video sono 

FACOLTATIVI. Tuttavia, consigliamo a tutti i partecipanti di inviare 

quanto più materiale possibile, al fine di massimizzare la pubblicità 

e l'attenzione che il loro lavoro riceverà da parte dei media.

Video e intervista

Per ulteriori informazioni su:

L’invio di video –      

https://beebreeders.com/submit-movie

L’intervista – https://beebreeders.com/interview
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Parceiros na 
comunicação social
Uma lista completa dos parceiros na comunicação social que se 
comprometeram a apresentar os vencedores do concurso nas suas 
publicações pode ser encontrada em  YOGAHOUSE.beebreeders.com 

Para potenciais parceiros nos meios de comunicação que estejam 
interessados na cobertura do atual concurso e os seus vencedores, 
entre em contacto connosco em hello@beebreeders.com 

Kit de imprensa (em inglês) e banners do concurso estão disponíveis 
em YOGAHOUSE.beebreeders.com/press

Elegibilidade
O concurso está aberto a todos. Não é exigida qualquer qualificação 

profissional. As propostas de design podem ser desenvolvidas 

individualmente ou por equipas (máximo de 4 membros por 

equipa). 

Pessoas que tem relações pessoais ou profissionais diretas com os 

membros do painel de jurados ou os organizadores não poderão 

participar neste concurso.

Documentação do 
concurso
A seguinte informação está disponível para descarregar em 

YOGAHOUSE.beebreeders.com: 

- Resumo completo do concurso

- Fotografias e vídeo do local e de contexto

- Plano do local em CAD e PDF

Toda a informação pode ser descarregada tantas vezes quanto 

necessário; não será fornecida informação ou material adicional 

após a inscrição.

O resumo e toda a documentação associada para este concurso 

destinam-se ao propósito único de um exercício académico e não 

são documentos legais.

Os materiais fornecidos, ou alternativas, podem ser usados, criados 

ou obtidos ao critério do participante.


