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“VOTO DE PESAR, apresentado pelo Grupo Municipal do PS 

Natural de Viseu, onde nasceu em 20 de Setembro de 1926, MAUNEL DE SOUSA SÁ CORREIA faleceu 
recentemente a 24 de Dezembro de 2019. 

Médico de formação, político e figura pública, o Dr. Sá Correia licenciou-se em 1950 pela Faculdade de 
Medicina do Porto e, com excepção do período de 1950 a 1952 como Interno da Maternidade Júlio Dinis, 
no Porto, fez toda a sua vida profissional em Viseu, tendo aqui iniciado funções como médico Adjunto  de 
Obstetrícia e Ginecologia, em 1953, no Hospital Distrital. 

Durante a sua longa actividade médica, em grande parte ligada ao Serviço Público, foram muitas as funções 
e os cargos que exerceu, como muitos foram também os seus contributos no âmbito da medicina e da 
administração da saúde: 

- No Hospital Distrital de Viseu teve, em diversos períodos, funções de Chefia e de Direcção dos Serviços de 
Obstetrícia e de Ginecologia e de Presidente do Conselho de Gerência e, no início do século XXI, presidiu ao 
Conselho Geral do Hospital de S. Teotónio; 

- Em 1975 organizou e Coordenou o Programa de Planeamento Familiar no Distrito de Viseu; 

- Em 1977 presidiu à Comissão Instaladora da Administração Distrital de Saúde de Viseu; 

- Foi professor da Escola de Enfermagem de Viseu nos anos de 1974 a 1976; 

- Em 1977 apresentou, no núcleo do Partido Socialista de Coimbra, o relatório com vista às linhas 
orientadoras do futuro Serviço Nacional de Saúde e moderou o debate da sua apresentação na Federação 
Distrital do PS do Porto; 

- Em 1978 fez parte da equipa do Ministério da Saúde, então liderado por António Arnault e integrou o 
Grupo de Trabalho que elaborou a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde; 

- Quer como Presidente, quer como Vogal, fez parte de inúmeros Júris de exames da Ordem dos Médicos 
Obstetras e Ginecologistas em Lisboa, Porto e Coimbra e da Carreira Hospitalar em Viseu, Coimbra, Porto e 
Aveiro; 

- Em seu nome e em representação do Ministro e do Secretário de Estado da Saúde, participou em diversos 
congressos e outros fóruns, discursando, como palestrante  e com outras  comunicações. 

A par da actividade profissional, o Dr. Sá Correia deu também um contributo cívico e social digno de 
referência, tendo sido fundador e Presidente da Direcção do Cine Clube de Viseu em 1955 e fundador e 
Presidente do Conselho Fiscal do Aéro Clube de Viseu em 1965,  para além de integrar, como sócio, a grande 
maioria das associações sociais, culturais e de socorro existentes em Viseu. 
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A política foi outra das suas formas de intervenção na vida pública, que abraçou bem cedo, da qual também 
deixa uma herança de exemplo de como a política deve ser usada para servir e desenvolver a sociedade, 
acima de interesses pessoais.  

A sua iniciação na actividade política remonta a 1946, como militante do MUD Juvenil, norteando a sua 
participação na luta oposicionista ao regime de então, que viria a ver ser derrubado em Abril de 1974.  

Em 1974 inscreveu-se como militante no Partido Socialista, que considerou ser o veículo para dar o seu 
contributo para continuidade da sua acção política, cívica e social, com a mesma coragem e determinação 
de sempre, mas agora de forma clara e sem os receios que antes obrigavam à clandestinidade ou ao disfarce. 

Em 1993 e em 1997 foi eleito Deputado Municipal, tendo liderado o Grupo Municipal do PS no primeiro 
daqueles mandatos e cumprido o segundo como Vice-lider.  

Ao nível politico-partidário cumpriu diversos mandatos nos órgãos sociais do Partido Socialista em Viseu, 
onde as suas intervenções eram escutadas, bem recebidas e tidas como referência na acção e integrou 
múltiplos Grupos de Trabalho no âmbito Saúde, ao nível local, regional e nacional. 

Em reconhecimento de toda a sua notável carreira recebeu diversas condecorações e homenagens, 
destacando-se a que lhe foi feita pela Ministra da Saúde, Drª. Maria de Belém Roseiro, em 1996 e, mais 
recentemente, a aprovação por unanimidade, em sessão da Câmara Municipal de Viseu de 9 de Janeiro 
deste ano, da proposta apresentada pela Vereação do Partido Socialista, para lhe ser atribuída a Medalha 
de Mérito Municipal, que se verificará, a título póstumo, a 21 de Setembro próximo. 

Pensamos que o Sr. Dr. Manuel Sá Correia merece também ser homenageado nesta Assembleia Municipal. 

Assim, em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista,  

Proponho: 

1. - Que esta Assembleia aprove um voto de pesar pelo falecimento, em 24 de Dezembro do ano de 
2019, do ilustre médico, cidadão e figura pública viseense, Sr. Dr. Manuel de Sousa Sá Correia, guardando-
se um minuto de silêncio em sua homenagem; 

2. – Que se dê conhecimento desta deliberação a sua Exm.ª Família, manifestando-lhe as mais sentidas 
condolências. 
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