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A Capela situa-se em plena região centro de Portugal, 
no concelho de Idanha-a-Nova no Centro Nacional de 
Atividades Escutistas (CNAE).

A localização escolhida é privilegiada, numa área de 

planalto, central no CNAE, em ambiente rural e natural, com 
um sistema de vistas extraordinário, que impulsionou a 
conceção do edifício.

A inspiração para esta construção, dedicada a Nossa 
Senhora de Fátima, nasceu do âmago da experiência 
escutista:

A vida ao ar livre, o acampamento, a tenda, a sobriedade 
e simplicidade das construções e estilo de vida. Também 
as extremas do edifício, de forma pontiaguda, fazem uma 
alusão ao lenço escutista, símbolo da promessa e 

compromisso neste movimento.

A estrutura aproxima-se às pessoas na zona da entrada, 
onde o volume é mais baixo e mais estreito, mais próximo da 
escala humana, e alonga-se para a frente e para o alto, 
elevando o utilizador para algo superior, com uma

 paisagem deslumbrante como pano de fundo, que 
amplifica estas sensações. 

A orientação Nascente / Poente da capela potencia ao 
pôr-do-Sol se usufrua de uma imensidão de cores, tons e 
ambiências, que envolvem o olhar e legitimam também toda 
a composição arquitetónica.

A água atravessa todo o espaço da capela, num caminho 
que se desenvolve até ao altar – lugar central de 
qualquer espaço celebrativo cristão - e posteriormente para 

a paisagem, encaminhando o utilizador para a cruz, que fora 
da capela, no mesmo alinhamento, pontua a paisagem e 
consolida a sensação de amplitude e projeção para o 

Divino.

A Capela está ao serviço da comunidade escutista, e permite que em celebrações para maior número de pessoas a assembleia possa ficar no 
exterior, ficando o celebrante virado para a paisagem, passando desta forma a capela a funcionar como um Altar.
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The Chapel is located in the center of Portugal, in the 
municipality of Idanha-A-Nova in the National center of 
Activities of the escutists (CNAE).

The chosen location is privileged, in a plateau area, central 

in the CNAE, in a rural and natural environment, with an 
extraordinary view system, which boosted the design of the 
building.

The inspiration for this construction, dedicated to Our 
Lady of Fátima, was born from the heart of the Escutist 
experience: 

The outdoor life, the camp, the tent, the sobriety and 
simplicity of the constructions and lifestyle. Also the extreme 
of the building, in a pointy way, alludes to the Darkscarf, 

symbol of promise and commitment in this movement.

The structure approaches people in the entrance area, 
where the volume is lower and narrower, closer to the human 
scale, and stretches forward and high, elevating the user to 

something superior, with a breathtaking landscape as a 
backdrop , which amplifies these sensations.

The East/west orientation of the chapel potentiates the sunset 
that it enjoys an immensity of colors, tones and ambiences, 
which involve the look and legitimize all the architectural 
composition.

The water crosses the entire space of the chapel, on a path 
that develops to the altar – central place of any Christian 
celebratory space-and subsequently to the 

landscape, forwarding the user to the cross, which outside 
the chapel, in the same alignment, scores the Landscape 
and strengthens the sensation of amplitude and projection for 

the divine.

The chapel is at the service of the Scouting community, and allows in celebrations for a larger number of people the House can stay abroad, getting 
the celebrant facing the landscape, thus passing the chapel to function as an Altar.
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