
 

Voto de Pesar 

Carlos Manuel Vargas Santos 

(1954-2021) 

Nascido no Dugueno, concelho de Almodôvar, a 01 de Dezembro de 1954, Carlos 

Manuel Vargas Santos, foi o segundo filho de uma família de três filhos. Naquela época, 

em tempos de ditadura, os seus pais, que se dedicavam à agricultura, viviam com 

severas dificuldades. Com dez anos vê o seu pai emigrar para a Alemanha em busca 

de uma melhor vida como tantos outros, e a sua mãe fica no Alentejo, com o cargo de 

três bocas para alimentar e parcos rendimentos para o fazer. É neste contexto que o 

Carlos, com apenas onze anos de idade, vem para o Algarve, para trabalhar. Ainda 

criança, tendo apenas o ensino primário terminado, chega a Loulé onde vai trabalhar 

numa taberna, vivendo num pequeno quarto alugado. É com doze anos que vem viver 

para Faro, estudando à noite e trabalhando como paquete no Hotel Santa Maria durante 

o dia. Já com a sua mãe e os seus irmãos reunidos em Faro, aos catorze anos entra na 

companhia de seguros onde ficará a trabalhar até ao fim da sua vida, tendo passado 

por todas as mudanças societárias daquela. 

Esta experiência de vida leva-o a ser um homem de esquerda, com fortes princípios 

democráticos, pelo que não há surpresa em dizer que sempre foi um revolucionário, um 

contestatário. E assim, aos vinte anos, integrará as fileiras do Movimento de Esquerda 

Socialista e a 25 de Abril de 1974 foi um entusiasta pela queda do regime. Todos 

sabemos os momentos de verdadeira mudança política e social que vivemos em 

Portugal naquela época e o Carlos acompanhou todas estas mudanças e devemos 

referir o momento a que se juntou aos seus camaradas e fez parte de um episódio da 

nossa história farense que foi a tomada do Governo Civil – foi para nós, seus camaradas 

e amigos, um verdadeiro privilégio termos tido a oportunidade de ouvir pela sua boca e 

palavras o relato desse episódio. 

Na década de 80, com uma intensa actividade política e de enorme intervenção social 

e comunitária, o Vargas desfilia-se do MES e inicia o seu percurso no Partido Socialista 

de Faro. O seu percurso político seria, contudo, também escrito no Alentejo, concelho 



de Almodôvar de onde era natural. É assim eleito para a Assembleia Municipal de 

Almodôvar durante as décadas de 80 e 90. 

É também na década de 80 que passará pelos corpos diretivos do Sporting Clube 

Farense, clube do seu coração pelo qual era apaixonado e fervoroso adepto. 

Durante os seus trinta e cinco anos como militante socialista e no PS Faro foi por 

inúmeras vezes membro da comissão política de concelhia, do secretariado concelhio 

e da comissão política da federação. Foi a sua dedicação ao partido, aos verdadeiros 

valores socialistas pelos quais fortemente pugnava, e ao facto de muito amar a cidade 

que tomava por sua, que o fez ser eleito para a Assembleia de Freguesia da União de 

Freguesias de Faro no mandato autárquico de 2013-2017 e para a Assembleia 

Municipal de Faro nos mandatos autárquicos de 2009-2013 e no nosso actual mandato. 

Não chegou a cumpri-lo até ao seu término. 

O Carlos Vargas foi uma pessoa íntegra, leal, fiel, durante toda a sua vida, aos valores 

e princípios que seguia de forma rígida e intransigente. Nunca deixou por dizer o que 

pensava e os seus discursos e intervenções políticas eram carregados de sabedoria, 

sagacidade e profundo conhecimento da população e das suas necessidades e 

dificuldades. O Vargas era um homem do povo e nunca do povo se afastou, sendo uma 

figura conhecida em todas as freguesias desta cidade, porque sabia de cor e salteado 

os caminhos e as estradas mais escondidas para qualquer lugarejo da nossa cidade, 

porque falava com toda a gente, porque era um homem simples e honesto. Era um 

homem bom que estava sempre pronto para ajudar o próximo, para ajudar os mais 

desfavorecidos, e, na simplicidade que o caracterizava, para oferecer um bolo ou um 

gelado às crianças da Atalaia. 

Independentemente das suas convicções políticas, esta Assembleia e a cidade de Faro 

perdeu, no passado dia 22 de abril, um humanista. Um homem que se preocupava mais 

com os outros do que consigo. Perdemos um amigo, perdemos um farense de coração, 

perdemos um homem bom. Nesta derradeira homenagem e voto de pesar, passados 

apenas três dias sobre a celebração do 47.º aniversário do 25 de Abril, mais não nos 

resta dizer que perdemos o homem, mas que se mantenha viva a sua memória e os 

valores de Abril pelos quais sempre lutou. 

À sua família e amigos a Assembleia Municipal, convictos de que muito sentiremos a 

sua falta, apresenta os seus mais sentidos e profundos pêsames. 

Face ao seu desaparecimento prematuro a Assembleia Municipal de Faro, reunida a 28 

de Abril de 2021, em sessão extraordinária, delibera: 



1. Aprovar o presente Voto de Pesar pela morte de Carlos Manuel Vargas Santos, 

observando um minuto de silêncio; 

2. Dar conhecimento à família de Carlos Manuel Vargas Santos, transmitindo o teor 

do presente voto. 

 

Faro, 28 de Abril, 2021.  

  


