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Faleceu no passado dia 17 de dezembro, o almirante VItor Crespo, aos 82 anos.

VItor Manuel Trigueiros Crespo nasceu a 21 de marco de 1932, em Porto de Mós.
ConcluIdo o ensino secundário, ingressou na Escola Naval, corn o objetivo de seguir a
carreira de oficial da Armada. No início da década de 60, VItor Crespo foi mobilizado
para várias cornissöes de serviço, quer em navios da marinha, quer nas instalaçö.es do
ramo, nos territórios da Guiné, Angola e Moçambique. Corno militar distinto, Vftor
Crespo foi galardoado em 26 de setembro de 1970 como cavaleiro da Ordem Militar
de Avis e representou a marinha portuguesa em mültiplas açöes da NATO.

lntegrando-o desde o seu inIcio, VItor Crespo foi urn dos principals dirigentes da
Marinha do Movimento das Forças Arrnadas (MFA), participando na elaboraço dos
documentos programáticos e tendo integrado a equipa do posto de comando sediado
na Pontinha em 25 de Abril de 1974.

Foi posteriormente nomeado Alto-Comissrio para Moçambique, na estrutura de
administraço transitória, cargo que exerceu ate a independência daquele território,
sendo mais tarde ministro da Cooperaço durante o VI Governo provisório, chefiado
pelo almirante Pinheiro de Azevedo.

Fez também parte do primeiro Conseiho de Estado após o 25 de Abril de 1974, e do
Conseiho da Revoluçäo.

Após a extinçäo do Conseiho da Revoluçào, regressou a funçoes na Armada, onde
assumiu diversas funçöes de relevo, entre as quals as de Diretor do Serviço de Justiça e
de Diretor da Biblioteca da Marinha.

Empenhado na divuIgaco dos valores de Abril e na defesa das instituicöes
democráticas, Vftor Crespo foi o sácio fundador nümero 2 da Associaçäo 25 de abril e
dirigente é membro dos corpos socials daquela associaco em vários momentos. Em
1983 havia sido agraciado corn a Gr-Cruz da Ordem da Liberdade e em 2005 corn a
Gr-Cruz da Ordem do lnfante D. Henrique.
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-- No -mom€nt-o---do-- seu faecimento,- a- As-sernbleia da Repüblica prest-a sen-tida -- - -

homenagem a sua mernória e aos serviços prestados ao Pals e a Democracia,
endereçando as suas condoléncias a famIlia e a amigos e a Associaço 25 de Abril.

Palácio de So Bento, 19 de dezembro de 2014,

Os Deputados,
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