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Município de Beja 
 
 

 

Registo Nº:                                   Data:   Nº   

Destinatário: Presidente da CM Beja  

Serviço Emissor: DIVISÃO DE TURISMO E PATRIMÓNIO  

Assunto: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À TABELA DE PREÇOS E TARIFAS - CENTRO DE ARQUEOLOGIA E ARTES  

O Centro de Arqueologia e Artes tem por missão a gestão, salvaguarda, valorização e conservação de bens que 
integram o património cultural móvel e imaterial do território e ainda a promoção e valorização da arte e 
cultura contemporâneas. 
 
A abertura do equipamento municipal ao público aconteceu no passado dia 3 de julho de 2021, com a 
exposição de arte contemporânea ‘Cangiante’, promovida pela Culturgest, em parceria com a Câmara Municipal 
de Beja, a partir da coleção de arte da Caixa Geral de Depósitos. Este equipamento, para além do projeto de 
musealização a estabilizar, conta com uma programação de arte contemporânea de caráter regular.  

 
Feita a avaliação da primeira atividade deste equipamento e da receção e aceitação do público face a esta nova 
programação, quer no que respeita aos conteúdo quer no que respeita aos preços praticados, entendeu-se ser 
oportuno uniformizar os preços, propondo-se a alteração do valor do bilhete individual, aprovado em reunião 
de câmara de 7 de julho de 2021, para 2€ por pessoa, nos termos da tabela a seguir indicada. 
 
Aproveita-se para atualizar o preço da visita guiada à torre de menagem do castelo, que por lapso, não 
constava da referida tabela. 
 

Nos termos do artº 33º nº 1 e) da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal a 

fixação de preços pela prestação de serviços ao público pelos serviços municipais.  

O produto da cobrança de preços constitui receita dos municípios de acordo com o artº 14º f) da Lei 
nº 73/2013 de 3 de setembro, não devendo os preços ser inferiores aos custos direta e 

indiretamente suportados com a prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, nos termos do 
artº 21º nº1 do mesmo diploma legal.  

 
Centro de Arqueologia e Artes  

-Bilhete individual:  € 2,00 

-Visita Guiada: € 1,00/por pessoa 

Descontos: 

-Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%  
-Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25% 
-Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%  
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-Cartão jovem*: 50%  
-Seniores com 65 ou mais anos*: 50% 
-Residentes no concelho de Beja *: 50% 
-Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50% 

 
Isenções: 

-Menores de 12 anos*;  
-Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;  
-Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*; 
-Dadores de Sangue – e apenas dadores - da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de Beja*;         
-Profissionais de atividade turística, mediante apresentação de comprovativo de registo no RNAAT *; 
-Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia; 
-Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª Idade, quando 
comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia confirmada*; 
-Desempregados*; 
-Público com necessidades especiais*; 
-Investigadores /conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e turismo em 
exercício de funções*; 
-Jornadas Europeias do Património (no acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo programa pela 
CMB); 
- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios - 18 de Abril(No acesso às atividades organizadas no âmbito do 
respetivo programa pela CMB); 
- Dia Internacional dos Museus - 18 de Maio (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 
programa pela CMB);                                                                                         
- Noite dos Museus e 5ªas à Noite (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo programa pela 
CMB) 

 
* - mediante comprovação documental;                                       

    -descontos não acumuláveis 

Torre de menagem do Castelo 

-Bilhete individual:  € 2,00 

-Visita guiada: € 1,00/ por pessoa 

Descontos: 

-Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%  
-Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25% 
-Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%  
-Cartão jovem*: 50%  
-Seniores com 65 ou mais anos*: 50% 
-Residentes no concelho de Beja *: 50% 
-Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50% 

 
Isenções: 

-Menores de 12 anos*;  
-Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;  
-Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*; 
-Dadores de Sangue – e apenas dadores - da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de Beja*;         
-Profissionais de atividade turística mediante apresentação de comprovativo de registo no RNAAT*; 
-Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia; 
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-Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª Idade, quando 
comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia confirmada*; 
-Desempregados*; 
-Público com necessidades especiais*; 
-Investigadores, /conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e turismo em 
exercício de funções*; 
-Jornadas Europeias do Património (Domingo); 
- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios - 18 de Abril (No acesso às atividades organizadas no âmbito do 
respetivo programa pela CMB); 
- Dia Internacional dos Museus - 18 de Maio (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 
programa pela CMB);                                                                                   
- Noite dos Museus e 5ªas à Noite (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo programa 
organizado pela CMB) 

* - mediante comprovação documental 
     descontos não acumuláveis 

 

A definição das condições de acesso teve em consideração o princípio fundamental de acesso universal à 
cultural garantindo condições de ingresso livre, a visitantes em situação da fragilidade socioeconómica, à 
comunidade educativa estimulando, nas práticas curriculares e extracurriculares, uma forte ligação à cultura, 
proporcionando condições para a visitação dos mais jovens, garantindo o acesso aos profissionais da cultura, 
do turismo e da comunicação social em exercício de funções. Por outro lado, pretendem-se criar condições de 
acesso vantajosas, que estimulem e garantam uma forte ligação à cultura da cidade e do território, através de 
uma política de descontos para visitas por parte dos jovens, seniores, residentes no concelho de Beja e famílias. 

A justificação dos preços prende-se com o custo da atividade para o Município, nomeadamente, custos de 
utilização de equipamento, material de desgaste rápido, consumíveis e prestações de serviços.  

Após consulta ao Gabinete Jurídico e à Divisão de Administração Financeira (Mydoc nº2985 03/05/2021) para 
parecer quanto ao enquadramento legal e à fundamentação económico-financeira da proposta de preços para 
a torre de menagem do Castelo de Beja e do Centro de Arqueologia e Artes, submete-se à consideração 
superior. 

 

 

Maria João Macedo  8352 - MARIA JOAO ERNESTO MIMOSO FAISCA MACEDO  Afeto a: 17 - DIVISÃO DE TURISMO E PATRIMÓNIO  


