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Chalet de Miramar... 
ou Palácio Anjos

O coração da baixa de Algés, no concelho de Oeiras, é indissociável da majestosa presença do 
Palácio Anjos, emoldurado pelo que resta de um frondoso parque originalmente de grande área.

A PROPRIEDADE DA
FAMÍLIA ANJOS
Quando, pelos idos anos de 1875, 
Polycarpo Pecquet Ferreira dos An-
jos – empreendedor e capitalista, 
pertencente à melhor burguesia lis-
boeta, e mais tarde Par do Reino – ali 
mandou erguer a casa de veraneio 
da família, à propriedade chamou 
Quinta de Miramar e à edificação 
principal Chalet de Miramar [1, 2].
Já então a edificação era notada, 
assim o atesta Pinho Leal ao escre-
ver, acerca de Algés, em 1876, “anda 
em construcção uma sumptuosa e ele-
gante casa, de um outro sr. Anjos, rico 
negociante e capitalista de Lisbôa, que 
tem aqui uma grande quinta” [4].
O chalet desenvolvia-se por três 
pisos e, para além da sua superfície 
total de 632 m2, a matriz predial da 
propriedade (com o número 709, da 
freguesia de Carnaxide) considera-
va ainda um quintal, com a área de 
19 255 m2, e uma dependência cober-
ta, com a superfície de 68 m2. Em 
1896, foi inaugurada, no extremo 
poente, a Capela de Nossa Senhora 
das Graças.
Desde cedo, a quinta sofreu altera-
ções nos seus limites. Mesmo antes 
de serem iniciadas as desanexações 
de parcelas de terreno (a primeira 
ocorreu em 1928), os seus contornos 
foram sendo corrigidos, de forma a 
permitirem alterações e implemen-
tações no que concerne à rede viária 
da movimentada baixa de Algés. 
O ímpeto urbanizador da baixa 
algesina conjugado com a morte de 
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A casa de veraneio que acolhe o Centro de Arte Manuel de Brito

Palácio Anjos, 2007.

Chalet de Miramar, pouco depois de terminada a 
sua construção, c. 1880.

A vermelho, primitivos limites da Quinta de 
Miramar (incluindo a capela, a laranja); a azul, 
limites do Parque Anjos e perímetro do Palácio 
Anjos, em 2002 [1].

Polycarpo Anjos, em 1905, e com as 
profundas alterações aos níveis polí-
tico, social e económico vivenciados 
no país nas décadas seguintes, deter-
minaram novas e constantes desane-
xações.

PROPOSTAS DE URBANIZAÇÃO 
DA PROPRIEDADE E OS RISCOS 
DE DEMOLIÇÃO
Em 1942, a Câmara Municipal de 
Oeiras (CMO) encetou negociações 
com a família Anjos pois pretendia 
adquirir a propriedade para ali ins-
talar um parque público e infantil. 
Não havendo acordo, foi tentada, sem 
sucesso, a expropriação para utilidade
pública, pelo que a Quinta de Mira-
mar e o seu chalet se mantiveram 
na posse dos herdeiros de Alice e 
Polycarpo Anjos.
A 1 de Junho de 1949, o jornal Diário 
de Notícias abriu a sua página dois 
com a manchete “A Feira de Algés 
abre hoje à noite”. Durante todo o 
Verão, e prolongando-se até ao dia 
do encerramento, a 31 de Outubro, 
milhares de visitantes acorreram 
à feira de diversões instalada na 
Quinta de Miramar. A entrada cus-
tava somente um escudo.
A propriedade acabou por ser adqui-
rida aos herdeiros dos fundadores, 
em 1954, por uma sociedade cons-
trutora que pretendia ali erguer 
vários blocos de apartamentos. A 
edificação era considerada “uma 
velha, feia e inestética construção, 
sem qualquer utilidade e em precá-
rio estado de conservação” [3]. 
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Entre 1954 e 1966, foram treze as 
propostas de urbanização apresen-
tadas aos serviços municipais, teste-
munhando a forma como era cobi-
çado aquele território. Para além da 
empresa construtora (proprietária),
outros proponentes foram a Comis-
são Fabriqueira da Nova Igreja de 
Algés, o Secretariado das Novas Igre-
jas do Patriarcado (SNIP) e a própria 
CMO. Os projectos entregues visa-
vam a construção, entre outros, de 
edifícios de habitação, da igreja 
paroquial ou de uma piscina e de 
um complexo polidesportivo. Quase 
sem excepção, era considerada a 
demolição quer da edificação prin-
cipal, quer da capela. 
Em 1966, o município adquiriu a pro-
priedade à sociedade construtora e 
foi encontrada a solução que, depois 
de aprovação ministerial, acabou 
por ser aplicada [3]. Da propriedade 
excluiu-se a parte a urbanizar: uma 
faixa, a norte, com a área de 2 200 m2, 
onde foram construídos os cinco pré-
dios projectados. O sexto prédio foi 
edificado em meados da atribulada 
década de 1970, no terreno da capela 
(demolida em 1972).
Depois de anos de abandono, o chalet 
esteve, de novo, em vias de ser demo-
lido, em vésperas da queda do regi-
me do Estado Novo, por via de uma 
decisão municipal. Esta deliberava 
que assim se deveria proceder tal 
era o risco que o edifício, em degra-
dação, representava para a segu-
rança pública. Logo a seguir, com 
a queda do regime e a demissão do 
presidente e vereadores da CMO, a 
decisão foi abandonada, por acção 
da Comissão Administrativa do 
município que, em Junho de 1975, 
tomou posse.
Entre 1976 e 1985, a edilidade realizou
diversas reparações, na sua maioria 

através de gestão directa, com fun-
cionários próprios.
Executaram-se, entre outros, os tra-
balhos elementares de reboco e pin-
tura de paredes e tectos, colocação 
de vidros, reparação de janelas e 
das suas caixilharias, reparação de 
portas interiores e exteriores e dos 
seus guarnecimentos [3]. 
Progressivamente, a partir de 1985, 
foram sendo instalados serviços pú-
blicos no Palácio Anjos, tais como a 
Junta de Freguesia de Carnaxide, a 
Biblioteca Municipal de Algés, uma 
galeria de arte e a Universidade 
Sénior. Alguns funcionaram nesse 
espaço até ser iniciada a intervenção 
de reabilitação, em Novembro de 
2004.

CENTRO DE ARTE
MANUEL DE BRITO (CAMB)
Depois de um período, de dois anos, 
de obras de conservação e reabilita-
ção, que adaptaram e ampliaram o 
edifício, o CAMB – Centro de Arte 
Manuel de Brito, foi inaugurado no 
Palácio Anjos, em Novembro de 
2006.
As actividades do CAMB estrutu-
ram-se em três planos: o expositivo, 

o educativo/formativo e o lúdico. O 
público do CAMB é diverso e inclui 
as crianças dos jardins-de-infância e 
das escolas, as famílias, os jovens e 
os seniores.
A exposição antológica de Paula Re-
go, com 74 obras da artista, inaugu-
rada no segundo aniversário do 
CAMB, recebeu cerca de 15 000 visi-
tantes e marcou, em definitivo, este 
espaço vocacionado para as artes no 
panorama nacional.
Até 13 de Setembro, estará paten-
te ao público a exposição de Júlio 
Pomar, a que se seguirá um bloco 
expositivo sobre Eduardo Batarda e 
Lourdes de Castro, dois dos nomes 
mais importantes da Colecção 
Manuel de Brito. 

Palácio Anjos, 1975.
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Centro de Arte Manuel de Brito | Palácio Anjos
Alameda Hermano Patrone, 1495 - 064 Algés
Tel.: 21 411 14 00
camb@cm-oeiras.pt . http://camb.cm-oeiras.pt
Aberto de terça-feira a domingo das 11h30 às 
18h00 e das 11h30 às 24h00 na última sexta-
-feira de cada mês.
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