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José Manuel Vital Morgado
Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. 

Trabalhou como diretor de obras na empresa Ilídio Monteiro Constru-
ções, na Líbia e em Portugal, e também nas empresas Sogel e Edifer em 
Portugal. Ingressou no ICEP – Instituto do Comércio Externo de Portugal 
em 1987, como diretor. Foi nomeado em 1989, como delegado do ICEP 
nos Estados Unidos, tendo trabalho em Nova Iorque de 1989 a 1998. Foi 
depois nomeado como delegado do ICEP em Espanha, tendo trabalhado 
em Madrid de 1998 a 2007. Em julho de 2007 integrou o Conselho de 
Administração da AICEP, funções de desempenha atualmente.

Pedro Maria Santos Pessoa e Costa
Ministro Plenipotenciário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

é licenciado em Direito (menção jurídico -económicas) pela Faculdade 
de Direito da Universidade Clássica de Lisboa em 1985.

Em 1985 fez uma Pós -Graduação em Estudos Europeus pela Uni-
versidade Católica Portuguesa. Em 1987, tirou o curso de comunicação 
governamental e pública pelo Institut d’Etudes d’Administracion Pu-
blique — IEAP, de Paris.

Foi Bolseiro do German Marshall Fund dos Estados Unidos em 1992, 
e ainda membro do Conselho Superior do Instituto Europeu de Florença 
de 1992 a 1994.

Depois de ter sido adjunto para as questões jurídico -legislativas e 
europeias do Secretário de Estado da Investigação Científica (X Governo 
Constitucional) e da Ciência e Tecnologia (XI Governo Constitucional), 
ingressa na Carreira Diplomática do Ministério dos Negócios Estran-
geiros em 1988, tendo sido adido nos Serviços da África Subsariana e 
posteriormente na Direção Geral dos Assuntos Comunitários na Direção 
de Serviços da Formação e Investigação.

Nesse mesmo ano é nomeado adjunto diplomático do Secretário 
de Estado da Integração Europeia (XI Governo Constitucional). Foi 
também Adjunto do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus (XII 
Governo Constitucional).

Colocado na Embaixada de Portugal em Londres de 1994 a 1999 como 
Conselheiro, regressa à Direção dos Assuntos Europeus como chefe de 
divisão das relações Externas Intraeuropeias, como responsável pelo 
Mesa das Infraestruturas do Pacto de Estabilidade do Sudeste Europeu 
e membro do Advisory Committee do Pacto (1999/2000).

Assessor diplomático da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus 
de 2000 a 2002 com os pelouros do Alargamento, Dossier Têxteis, Amé-
rica Latina, Golfo e Comunicação e Imprensa, entre outros.

Neste período integra a delegação nacional à Ronda da OMC de Doha. 
Em 2002 inicia funções de Representante Permanente de Portugal no 
Conselho da Europa e assegura a delegação nacional no período da 
Presidência Portuguesa daquela organização.

Naquele período é nomeado relator do documento de reforma dos 
métodos de trabalho daquela organização, documento que viria a ser 
aprovado em 2006.

É representante suplente no Conselho Executivo e de Administração 
do Banco do Desenvolvimento do Conselho da Europa. Em 2007, assume 
a chefia da Missão da Presidência portuguesa da CPLP na Direção Geral 
de Política Externa do MNE.

De 2009 a 2010 é vice -presidente do curso de auditores do Colégio 
de Defesa da NATO em Roma e posteriormente assume as funções de 
Chefe de Gabinete do Secretário -Geral adjunto Ibero -Americano e diretor 
de Planificação na SEGIB, Madrid (2010/2012).

Tem experiência de Observação Eleitoral, tendo sido Team Leader 
nas eleições legislativas na Geórgia (CdE) e Vice -Chefe nas eleições 
legislativas de Angola (CPLP).

Ex -Advogado, Pedro Pessoa e Costa é também autor de comunicações 
públicas na London School of Economics and Political Science (LSE), na 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA), na Escola de Negócios e Administração (ENA) e no Instituto da 
Defesa Nacional (IDN).
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ruína definitiva, causada pelo terramoto de 1755. Apesar da destruição da 
estrutura, existem ainda vestígios das muralhas, incluindo parte de um pano 
murário situado a noroeste, que ligava dois dos cubelos semicirculares.

A classificação do Sítio Arqueológico do Castelo de Alfeizerão re-
flete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro, relativos ao interesse do bem como testemunho notável de 
vivências ou factos históricos, ao seu valor estético, técnico e material 
intrínseco, à sua conceção arquitetónica e paisagística, e à sua extensão 
e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva.

A zona especial de proteção do sítio agora classificado será fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo com 
o previsto no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Alcobaça.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 2 

do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das compe-
tências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, 
o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificado como sítio de interesse público o Sítio Arqueológico do 
Castelo de Alfeizerão, com acesso pela EN 242, ao km 1, Alfeizerão, fregue-
sia de Alfeizerão, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, conforme planta 
constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

10 de abril de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

   Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 280/2014
As origens do estabelecimento de uma fortaleza numa colina dominante 

junto a Alfeizerão, que constituía, antes do seu assoreamento, um dos 
escassos portos de abrigo da costa atlântica a norte de Lisboa, poderão 
remontar pelo menos ao período romano, do qual restam alguns vestígios 
arqueológicos nas proximidades. A ocupação islâmica ter -se -á dado até 
meados do século XII, refletindo -se na própria denominação da localidade.

A sua relevância estratégica determinou certamente um fenómeno de mi-
litarização da zona em meados do século XII, no período da Reconquista, 
quando o castelo foi reedificado. O recinto então erguido, de planta simétrica 
e alongada, e integrando torre de menagem isolada, seria defendido por oito 
torreões, seguindo modelos empregues noutras fortificações militares da região.

O declínio da fortaleza acompanhou o progressivo assoreamento do porto 
até finais do século XVI, tendo culminado no abandono do castelo e na sua 
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 Portaria n.º 281/2014
Ainda que sejam de difícil caracterização, as vetustas ruínas da «Casa 

dos Mouros» constituem sem dúvida um testemunho de grande antigui-
dade e interesse patrimonial.

O imóvel é constituído por uma estrutura em tijolo de planta alongada, 
composta por uma sucessão de pequenos compartimentos. A entrada faz-
-se por portal rusticado em cantaria, de tipologia maneirista, encimado 
por frontão triangular, dando acesso a uma sala com abóbada de meio 
canhão que comunica à esquerda com uma segunda sala coberta por 
cúpula, e à direita com uma divisão circular, aparentemente uma torre, 
com vestígios de escada em caracol. À sala com cúpula segue -se outra, 
hoje soterrada e coberta de entulho, à qual não existe acesso aparente. 
Pelas duas salas contíguas distribuem -se doze nichos parietais.




