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AGRADECIMENTO

ESTATUTO EDITORIAL
(Em cumprimento à alteração ao Artigo 15º da 
Lei de Imprensa, segundo o Artigo 19º da Lei da 
Transparência ,publica-se o estatuto VOZ DE MI-
RA, baseado na directriz adoptada no 1º número)
1º - O jornal VOZ DE MIRA é um quinzenário, 
com edições aos dias 1 e 16 de cada mês, proprie-
dade de Silvina Miranda Gabriel e Filhos, Lda. e 
sede em Mira.
2º - VOZ DE MIRA é um orgão regionalista de in-

formação e cultura que tem por objectivo informar, 
formar e intervir criando laços de solidariedade en-
tre os mirenses residentes e da diáspora.
3º - VOZ DE MIRA faz profi ssão de fé no engran-
decimento da nossa terra, na educação cívica do 
nosso povo para uma melhor compreensão e co-
nhecimento dos valores sociais, prometendo cum-
prir.
a) sobre política geral, será sempre pela consolida-
ção do regime democrático;
b) em política local,  pela prosperidade do conce-

lho de Mira, não olhando a cores políticas;
c) seitas, não as admite, não obstante respeitar a 
opinião de cada um;
d) será porta-voz da Justiça e da Verdade, em prol 
do povo de Mira e das reivindicações  sociais, sem, 
contudo, se vangloriar de ser seu único defensor.    
in VOZ DE MIRA, 25-07-80
VOZ DE MIRA assume ainda o compromisso de 
respeitar os princípios deontológicos da imprensa e 
da ética profi ssional dos jornalistas bem como aca-
tar o cumprimento da Lei.

ORAÇÃO ao DIVINO ESPÍRITO SANTO
Divino Espírito Santo a Vós que me esclareceis tudo, que iluminais todos os meus 

caminhos para que eu atinja a felicidade; a Vós que me concedeis o sublime dom de 
perdoar e esquecer o mal que me tenham feito; a Vós que estais comigo em todos os 
instantes, quero humildemente agradecer tudo o que sou e tudo o que tenho, e con-
fi rmar uma vez mais a minha esperança de um dia poder ser merecedor de me juntar 
a Vós e a todos os meus irmãos, na perpétua glória da Paz. Obrigado mais uma vez. 
Fazer esta oração durante três dias seguidos sem dizer o pedido, e  dentro de três dias terá alcançado uma graça.         G.

Oração a Santo Expedito  
Comemora-se a 19 de Abril. 

Se você está com algum problema difi cil solução 
e precisa de Ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo 
Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam 
de pronta solução e cuja invocação nunca é tardia.

Oração - Meu Santo Expedito das Causas Jus-
tas e Urgentes. Socorrei-me nesta Hora de Afl i-
ção e Desespero. Intercedei por mim junto ao 
Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um San-
to Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Afl itos, 
Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que 
sois o Santo das Causas Urgentes. Protegei-me, 
Ajudai-me, dai-me Força, Coragem e Serenida-

de. Atendei-me ao meu pedi-
do: ´´Fazer pedido``. 

Ajudai-me a superar estas 
Horas Difíceis, protegei-me de 
todos que me possam prejudi-
car. Protegei a minha Família 
atendei ao meu pedido de ur-
gência. Devolvei-me a Paz e a 
Tranquilidade. Serei grato pe-
lo resto da minha vida e levarei 
seu nome a todos que têm fé. Obrigado. 

Rezar: 1 Pai Nosso, 1 Avé Maria, e fazer o Sinal da Cruz. Em 
agradecimento, mandei publicar esta oração para propagar os be-
neficios do Grande Santo Expedito. Mande você também publicar lo-
go após o pedido.  P.

   
.

JOÃO EVANGELISTA ROCHA CAVACO

e TAXI
Nasceu a 02/12/1945  . Faleceu a 28/06/2018   (72 anos)

Sua esposa, Maria Augusta Malta, seus filhos Maria Ali-
ce, Maria de Lurdes, Maria Teresa e Paulo, seus netos, bisne-
tos, sua irmã Lurdes e restante família agradecem reconheci-
damente a todos quantos acompanharam o saudoso extinto à 
sua última morada, assim como àqueles que de qualquer outra 
forma espressaram os sentimentos de pesar.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA
EDITAL N. º 55/2018

RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEI-
DA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE MIRA. 

Faz Público que, na sequência da delibera-
ção tomada em Reunião do  Executivo data-
da de 12 de abril de 2018 e conforme o Avi-
so n.º 9603/2018,  I publicado na 11 Série do 
Diário da República n.º 136, de 17 de julho de 
2018, se  encontra aberto de 18 de julho a 08 
de agosto de 2018, um período de Participa-
ção Preventiva no âmbito da proposta da Re-
visão do Plano de Pormenor da Zona A do 
Plano Geral de Urbanização da Praia e La-
goa de Mira. 

Durante este período poderão os interessa-
dos, junto da Divisão de Proteção Civil, Pla-

neamento, Ordenamento e Ambiente ou via 
web no “Discussão Pública”, apresentar su-
gestões ou esclarecimentos e obter informa-
ções sobre questões que possam ser conside-
radas no âmbito da elaboração da proposta de 
Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do 
Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa 
de Mira. 

Para constar e devidos efeitos, se publica es-
te edital e outros de igual teor, que vão ser afi-
xados nos lugares de estilo.

Paços do Municrpio, 17 de julho de 2018
O Presidente da Câmara Municipal
RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA

Voz de Mira, nº 904 de 23 de Julho de 2018


