CONGRATULAÇÃO
PRESIDENTE ANTÓNIO GANHÃO FOI DISTINGUIDO
PERSONALIDADE DO ANO 2011
PELO JORNAL “O MIRANTE”
No dia 16 de fevereiro de 2012, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Benavente, Professor António José Ganhão foi distinguido pelo Jornal “O MIRANTE”
com o prémio Personalidade do Ano 2011 na vida política. O galardão instituído pelo
maior jornal regional do País foi entregue em Tomar numa cerimónia onde foi também
distinguido o ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, entre um
conjunto de personalidades e entidades da região.
Trata-se de um reconhecimento de uma vida dedicada às causas públicas, proposto
por uma redação composta por mais de uma dezena de jornalistas que diariamente
sentem o pulsar da região e acompanham a atividade de centenas de eleitos em 23
concelhos.
António José Ganhão, professor de carreira, é presidente da Câmara Municipal de
Benavente há 32 anos. O autarca foi reconhecido pelo seu percurso na vida política e
como gestor da causa pública ao longo de mais de três décadas onde foi sempre
eleito por maioria absoluta.
António José Ganhão é Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP) e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e
exerce as suas funções de administrador na ÁGUAS DO RIBATEJO, sem qualquer
remuneração.
Reunida em sessão ordinária, a 24 de fevereiro de 2012, a Assembleia Municipal de
Benavente congratula-se com mais esta distinção atribuída ao Presidente da Câmara
Municipal de Benavente.
Esta congratulação depois de aprovada deve ser enviada à Câmara Municipal de Benavente,
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Deve
ainda ser enviada aos órgãos de comunicação social para eventual divulgação.

Benavente, 24 de fevereiro de 2012
Assembleia Municipal de Benavente
Presente à I Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 24.02.2012.-------------------------------------------Apresentada pelos eleitos da CDU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 29 de fevereiro de 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente

-Carlos Alberto Salvador Pernes-
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