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Exmo Senhor 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VIANA DO CASTELO 
Rua Cândido dos Reis 
4900 VIANA DO CASTELO 

BROWNING-VIANA, Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, S.A., contribuinte nº. 500 117 
357, com sede na Rua FN Viana, n.º 4, freguesia de S. Romão de Neiva (4935-231), Viana 
do Castelo, representada neste acto pelo seu Director Geral, Rui Miguel Agostinho 
Gonçalves da Cunha, com poderes para o acto, considerando que, por razões de 
segurança e economia não podia continuar a realizar os testes dos protótipos das armas 
que fabrica em Fervença, Barcelos, após a compra a essa Câmara Municipal dos terrenos 
sobrantes à implantação do Banco de Provas Nacional da PSP, e confinantes com os 
terrenos da fábrica, decidiu construir nesses terrenos duas carreiras de tiro, uma com 35 
metros e outra com 50 metros, submetendo o projecto a essa Câmara Municipal e a todas 
as entidades licenciadorasl, para apreciação e aprovação. 
Tendo verificado, no estudo do ruído que mandou realizar, que não se cumpria a legislação, 
foi feito um rebaixamento para 6 metros de profundidade, o que permitiu, no estudo do 
ruído seguinte, verif icar-se o cumprimento dessa legislação do ruído. 
Porém, tendo-se em conta que só após a construção das referidas carreiras de tiro e inicio 
do seu funcionamento, é que se poderá verificar o cumprimento rigoroso da legislação em 
vigor, no que concerne ao ruído ambiente, DECLARA-SE para os devidos e legais e efeitos 
que, com vista ao licenciamento dessas obras por parte dessa Câmara Municipal, aceitar
se a existência de um acompanhamento, após a entrada em actividade das carreiras de 
tiro, com vista a comprovar-se que a mesma cumpre com a legislação, comprometendo-se 
a Browning Viana, a corrigir o que vier a ter que ser corrigido ,caso se verifique alguma 
desconformidade, sempre com o objectivo do cumprimento escrupuloso da legislação em 

vigor para o ruído ambiente. 
Para análise, junta-se cópia do estudo do ruído e dos elementos principais do projecto de 
arquitectura das carreiras de tiro. 

S. Romão de Neiva, 2022/04/14 Browning Viana 
Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, S.A. 
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