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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 8/2012 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 28 de Fevereiro de 2012 

 

SAUDAÇÃO 

Comandante Aníbal Luís agraciado com a Fénix de Honra 

No passado dia 25 de Fevereiro, o Barreiro teve oportunidade de assistir a uma homenagem pública a um 

dos seus ilustres munícipes, com a atribuição da mais importante distinção nacional dos Bombeiros. 

O Comandante Aníbal dos Reis Luís, foi assim o 4º Bombeiro até agora agraciado com tão elevada 

distinção, que visa distinguir personalidades que na sua carreira de Bombeiro são um exemplo de vida, 

facto que dignifica o Barreiro. 

Ser Bombeiro voluntario, como diz o Comandante, é “uma das formas elevadas de estar na vida”, ele que 

foi para Bombeiro Voluntário por uma causalidade e acabou por dedicar a sua vida a esta causa, 

reconhecendo que deve aos Bombeiros parte da sua formação. 

A visão de Aníbal Luís, levou-o muitas vezes a dizer que: “Nos dias de hoje, existe muita oferta que 

contribui para desviar os jovens do voluntariado, no entanto, a ação dos Bombeiros não pode ficar, pela 

evolução natural da vida, apenas pendente do voluntariado – “ Temos que pensar que o voluntário não é 

resposta a todas as situações, há missões que têm que ser garantidas a tempo inteiro, isto não pode ficar 

dependente do voluntário”. Disse em tempos o comandante, visão partilhada por todos quantos andam 

nestas andanças. 

No entanto, o voluntariado tem que ser mantido, porque é necessário e também pela preservação dos 

valores que encerra de entrega e ajuda. É preciso saber manter o equilíbrio entre o voluntariado e o 

profissionalismo. 

Atualmente, Aníbal Luís, está a acompanhar a formação de jovens Bombeiros, onde cerca de 500 jovens, 

do Distrito de Setúbal, estão atualmente a receber formação – “um sinal positivo que também contribui 

para gerar relações inter-corporações dos Bombeiros”, como gosta de sublinhar. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária, em 28 de Fevereiro 

de 2012, delibera: 

Saudar o Comandante Aníbal dos Reis Luís pela atribuição da Fénix de Honra 

Aprovada por unanimidade 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 
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