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Participe! 



 

PROGRAMA: 

13h:00 – Almoço na "Cafetaria do Museu Nacional do Teatro"  

15h:00 – Visita guiada ao Parque Botânico do Monteiro-Mor  

 

INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES até 14 de Junho: 

Valor: 22€ / pessoa 

Crianças não pagam se trouxerem o seu próprio piquenique 

NIB: 0033 0000 4524 1598 50505.  

www.jardinshistoricos.pt | 969 673 750  | geral@jardinshistoricos.pt   

 

 

PARQUE BOTÂNICO DO MONTEIRO-MOR 

O parque botânico, uma área que integrou o antigo núcleo agrícola, tem actualmente cerca 

de 11 hectares murados e é atravessado por uma ribeira que, à entrada, corre a céu aberto 

e segue depois num troço encanado, datado do séc. XVIII. Esta solução permitiu a 

construção dos grandes socalcos que sustentam a plataforma onde se encontra o palácio.  

 

Diz a tradição que o jardim botânico terá sido iniciado por Domingos Vandelli, na segunda 

metade do séc. XVIII, no tempo do 3º Marquês de Angeja. Informação nunca confirmada 

mas plausível, o jardim tinha características diferenciadoras que motivaram a Família 

Palmela, no séc. XIX, a continuar esta tradição de jardim botânico. Aqui se encontra a 

primeira Araucaria Heterophylla conhecida em Portugal continental.  

Após a aquisição pelo Estado, em 1975, procedeu-se à recuperação e adaptação da 

propriedade a parque botânico, mantendo as suas áreas características - jardim, roseiral, 

pomar, prados, pinhal e horta, e implementando o aumento da diversidade botânica. 

No Palácio Monteiro-Mor está instalado o Museu Nacional do Teatro, num edifício do século 

XVIII que foi restaurado e adaptado especificamente para este efeito.  

O Museu dispõe dum espaço destinado a Restaurante/Cafetaria, instalado na antiga cozinha 

do Palácio do Monteiro-Mor e com esplanada nos jardins do parque. 

 

 

 



COMO CHEGAR: 

 

Coordenadas de GPS: Latitude: 38° 46’ 32” N ; Longitude: 9° 9’ 54” W 

 

 

 

ONDE ESTACIONAR: 

     - No Largo Júlio de Castilho, fazendo o percurso pelo parque até à cafetaria do MNTeatro 

    - No largo da igreja, fazendo o acesso pelo portão do MNTeatro     

 

 


