Assembleia Municipal de Viseu

“VOTO DE PESAR, apresentado pelo Presidente da Assembleia Municipal

No dia 24.12.2019 faleceu Manuel de Sousa Sá Correia.
Viseense e Médico Ilustre, um alto responsável político na área da saúde, que foi membro desta Assembleia
Municipal eleito nas listas do Partido Socialista nos mandatos de 1994 a 2001.
Um Homem de profundas convicções, sempre preocupado com a qualidade da nossa democracia, com o
prestígio das Instituições, com a credibilização da política, que considerava uma atividade nobre e digna.
Mas era frontalmente contra as mordomias políticas, contra o facto de a política se tornar um exercício
acumulado de cargos, regalias e benesses.
Para o Dr. Sá Correia a Ética Republicana não era somente o cumprimento da lei.
Mas era também um militante disponível e defensor do seu Partido Socialista, um “socialista, republicano e
laico” de sempre, como eu lhe dizia, e ele sorria.
Profundo respeitador das opiniões contrárias, adorava o contraditório com a humildade do saber que o
caracterizava.
Com um curriculum notável na gestão da saúde, tendo presidido à Comissão Instaladora da Administração
Distrital de Saúde de Viseu, ao Conselho de Gerência e ao Conselho Geral do Hospital S. Teotónio e dirigido
o Serviço de Obstetrícia.
Viveu o momento histórico a “construção” do Serviço Nacional de Saúde, do qual era um acérrimo defensor,
ao integrar um Grupo de Trabalho Nacional.
Assumiu sempre no exercício das suas inúmeras funções, um sentido de missão e uma postura de serviço
público, tendo sempre dignificado e prestigiado as Instituições que liderou.
Por isso, felicitamos o Executivo Camarário por ter atribuído a título póstumo, a Medalha Municipal de
Mérito e associamo-nos a essa Homenagem Pública.
Face ao exposto, proponho que a Assembleia Municipal de Viseu delibere:
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Manuel de Sousa Sá Correia, respeitando um minuto de
silêncio em sua memória.”
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