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Voto de Pesar 

Falecimento do Eng.º Carlos Alberto da Costa Fraga 

 

No passado dia 16 de abril, faleceu em Ponta Delgada, aos 72 anos 

de idade, Carlos Alberto da Costa Fraga. 

 

O Eng.º Carlos Fraga, como era popularmente conhecido, nasceu na 

freguesia da Terra Chã, em Angra do Heroísmo, a 10 de julho de 

1947. 

 

Desde cedo fixou residência na cidade de Ponta Delgada onde 

construiu uma carreira de sucesso e de prestígio. 

 

Carlos Fraga era Engenheiro Técnico Agrário e exerceu funções de 

relevo numa instituição bancária regional, tendo desenvolvido um 

trabalho muito reconhecido junto do sector agrícola. 

 

Foi Vereador na Câmara Municipal de Ponta Delgada, eleito pelas 

listas do Partido Socialista, de 1989 a 1993. Trabalhou com grande 

mérito e dedicação em prol da sua comunidade, tendo sido vereador 

do Presidente Mário Machado e do Presidente João San-Bento, no 

único mandato autárquico, até à data, em que o PS deteve a 

responsabilidade na gestão da maior autarquia dos Açores. 
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No dia 13 de outubro de 1996, Carlos Fraga foi eleito, na lista do PS-

Açores pelo círculo eleitoral de São Miguel, Deputado à Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

 

Carlos Fraga cumpriu integralmente o seu mandato de Deputado e 

foi uma das personalidades que marcou o Grupo Parlamentar do PS. 

A sua clareza de raciocínio, a sua voz credível em vários assuntos e 

o seu ímpar sentido de humor marcaram uma época. 

 

Na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

pertenceu à Comissão de Política Geral e Assuntos Internacionais, e 

também foi Secretário da Comissão Eventual de Inquérito para 

Averiguação de Suspeições Levantadas na Imprensa Regional, 

contribuindo, dessa forma, para o reforço da intervenção, do 

escrutínio e da independência da imprensa regional dos Açores. 

 

O seu desempenho parlamentar ficou também associado à defesa 

da reestruturação dos Perímetros de Ordenamento Agrário 

Regionais. Contribuindo, assim, para criar as bases para uma 

importante e marcante reforma do sector agrícola na Região 

Autónoma dos Açores, o que permitiu aumentar e melhorar a 

qualidade da nossa produção agrícola, bem como reduzir os custos 

de exploração de muitos agricultores açorianos.  

 

O Eng.º Carlos Alberto da Costa Fraga era um homem de convicções 

que possuía excecionais qualidades pessoais e atributos políticos 
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singulares que todos lhe reconheciam. Como o próprio referia “eu 

não discurso para os políticos, eu falo para as pessoas”.  

 

A sua intervenção parlamentar contribuiu para a afirmação da 

Autonomia, para o progresso dos Açores e para o fortalecimento do 

PS.    

 

Carlos Fraga possuía um otimismo contagiante, uma sensatez 

iluminada por uma grande sensibilidade social e era ainda dono de 

um extraordinário sentido de humor. O convívio pessoal com ele era 

inesquecível. Alguns de nós nesta bancada ainda nos lembramos 

vividamente dos momentos que partilhamos e do prazer de privar 

com ele inúmeras vezes em várias circunstâncias. Deixou muitos 

amigos e muitas saudades. 

 

Carlos Fraga era também um homem de família e um cidadão 

empenhado e interventivo no movimento associativo. Nos últimos 

anos da sua vida foi animador de tertúlias e convívios no Clube Naval 

de Ponta Delgada.  

  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista-Açores propõe o seguinte voto de 

pesar: 
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A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores manifesta 

o seu profundo pesar pelo falecimento de Carlos Alberto da Costa 

Fraga; reconhecendo o relevante contributo que deu à Região e a 

esta Assembleia; enaltecendo as suas qualidades humanas e os 

seus atributos profissionais que fizeram dele um cidadão ilustre; e 

endereçando sentidas condolências a todos os seus familiares e 

amigos. 

 

 

 

 

Horta, Sala das Sessões, 18 de Junho de 2020 

 

 

Os Deputados 

 

 


