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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 14385/2012
Por despacho de 4 de outubro de 2012 do Presidente do Grupo Par-

lamentar do Partido Socialista:

Jaime Correia da Silva Matos — nomeado, nos termos do n.º 6 do 
artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da 
Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 
julho, para o cargo de motorista, nível I, do Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista, com efeitos a partir do dia 25 de setembro de 2012, 
inclusive.

Sandra Marina Melo da Costa Leitão — cessa funções, nos termos 
do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos 
Serviços da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, 
de 30 de julho, do cargo de assistente parlamentar, nível III, do Grupo 

 Despacho (extrato) n.º 14386/2012
Por despacho de 24 de outubro de 2012 do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista:
Pedro Miguel Fernandes Tomás — nomeado, nos termos do n.º 6 do 

artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da 
Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 
julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de julho, para 
o cargo de assessor parlamentar, nível II, do Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista, com efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2012, 
inclusive.

31 de outubro de 2012. — O Secretário-Geral, João Manuel Cabral 
Tavares.

206500147 

Parlamentar do Partido Socialista, com efeitos a partir do dia 1 de 
outubro de 2012, inclusive.

18 de outubro de 2012. — O Secretário -Geral, João Manuel Cabral 
Tavares.

206499971 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Portaria n.º 658/2012

A Estação Ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa, foi traçada pelo 
arquiteto Pardal Monteiro em 1925, num projeto encomendado pela 
Sociedade Estoril, à data detentora da exploração da linha férrea de 
Lisboa -Cascais, na época em que esta passou a ser eletrificada.

Construído entre 1925 e 1928, o edifício é o resultado último da moder-
nização desta linha férrea, respondendo de forma inovadora ao modo como 
integra a fachada simétrica na malha urbana preexistente. Os volumes 
construtivos organizam -se em função de um eixo simétrico simples, tendo 
sido adotada uma solução de estruturas metálicas decoradas com vidros 
coloridos, em que a abertura de grandes vãos marca o ritmo dos espaços. 
A decoração prima pelos elementos art déco, numa linguagem geométrica 
e integrada nas linhas de estrutura do edifício, cujos baixos -relevos e 
painéis de azulejo reproduzem alegorias de culto à máquina e ao trabalho.

A classificação da Estação Ferroviária do Cais do Sodré tem por base 
os critérios do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, como 
o génio do respetivo criador, o valor estético e técnico do bem e a sua 
conceção arquitetónica.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, pre-
vistos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 25.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, de acordo com o disposto 
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no ar-

tigo 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, conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 30.º do 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, e no uso das competências 
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 classificada como monumento de interesse público a Estação Ferro-
viária do Cais do Sodré, no Cais do Sodré e na Avenida de 24 de Julho, 
Lisboa, freguesia de São Paulo, concelho e distrito de Lisboa, conforme 
planta constante do anexo à presente portaria e que dela faz parte integrante.

24 de outubro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas.
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