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Comarca de Viana do Castelo - Ministério Público
Valença - DIAP - Secção Única

Palâcio da Justiça - Largo de S. Teorónio - 4930-698Valença
Telef: 251800180 Fax: 251800198 Mail:valenca.ministeriopublico@tribunais.org.pt

o(A) procuradorÃdju.t", D,"(r)E^s?lÏ*5t"s Rodrisues, da comarca de Viana
do Castelo - Ministério Público - Valença - DIAP - Secção Unica:

FAZ SABER que no Inquérito n.o 1 14114.Of AVLN, pendente neste Tribunal em que
são:

Autor: Ministério Público
Arguido: Desconhecido e outro(s)...
são por esta forma notificados os herdeiros de Bernardo Maria Tomé Aguiar,

viúvo, NIF - '111094984, Segurança social - 10093495496 com último domicílio: Travessa
das Cabanas, No 4, 4930-000 VALENçA, para no prazo de NOVENTA DIAS, subsequente à
data de afixação deste edital, procederem à reclamação dos mesmos - arto 1860, no3 do C.
P. Penal.

Nos termos do disposto no no 4 do citado preceito legal, consideram-se perdidos a
favor do Estado todos os objetos que não forem levantados no prazo de UM ANO a
contar do presente edital.

OBJETOS:
Envelope, com documentação de compra de uma campa; Envelope contendo duas chaves

diversas cartas; Um telemóvel; duas alianças; um anel;Um porta-chaves com duas
aves; duas carteiras com documentação pessoal.

MAIS são notificados os herdeiros de Bernardo Maria Tomé Aguiar para, querendo,
procederem à reclamação dos objetos (armas e munições) abaixo indicados, junto da PSP
de Viana do Castelo, sita na Rua do Aveiro,49OO-Viana do Castelo, nos termos previstos no
artigo 37.o do Regime Juridico das Armas e Munições, sob pena de os mesmos, no prazo
de 10 (DEz)ANos, virem a ser declarados perdidos a favor do estado.

Afixado em
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O/A Oficial de Justiça,
A
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)rocesso: 1 1 4/1 4.OTAVLN Inquérito Referência: 4021840í.
Data: 08-11-201(

OBJETOS:
Um revolver marca SmithWesson Long.Cal.32 n.o ABM4501;

- Cinco munições calibre 32.; - Um involucro cal.32 (deflagrado);
Um projetÍl calibre 32;- Uma caixa com oito munições calibre 32;

- Documentação do revolver Smith Wesson Long .Cal.32n.o ABM4SOi;
- Uma carabina de recreio marca J. Gaucher cal.gmm, n! 257281.,
- Uma caixa com oito cartuchos cal. 12mm',- Uma caixa com dez cartuchos de cal 12 mm.,
- Uma caixa com quinze cartuchos de cal.12mm7 Uma caixa com trinta e seis cartuchos de
cal.9 mm,
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O presente edital e dois de igual teor serão legalmente afixados.

Valença, 08-11-2016.
(Documento elaborado por Técnico de Justiça Auxiliar Ma dos Anjos Venade)

O/A Procuçdor-Adj u nto,ffi_
Dr(a) SofÌíGonçalves Rodrigues
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