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VOTO DE PESAR PELA MORTE DO ALMIRANTE VÍTOR CRESPO 

 

 

Considerando a morte no passado dia 17 de dezembro do Almirante Vítor Crespo, os 

membros da Assembleia de Freguesia de Arroios eleitos pelo Partido Socialista, propõem a 

esta assembleia reunida no dia 18 de dezembro de 2014, em Lisboa, que se digne aprovar 

um voto de pesar em memória daquele distinto militar que interveio ativamente na revolução 

de 25 de abril de 1974. 

 

Nascido em Porto de Mós, em março de 1932, Vitor Crespo foi um militar de Abril de todas 

as horas, um dos principais dirigentes da Marinha no Movimento das Forças Armadas, 

integrando a equipa do Posto de Comando da Pontinha, nas operações militares do 25 de 

Abril. 

 

Vítor Crespo era um democrata e um homem de cultura que apoiou em 1958 a candidatura 

presidencial de Humberto Delgado e que conspirou para pôr em marcha a Revolução dos 

Cravos. 

 

Foi membro do primeiro Conselho de Estado após o 25 de Abril tendo assumido 

posteriormente o cargo de Alto-Comissário de Moçambique e sido o único dos membros da 

Armada a integrar os primeiros subscritores do Documento dos Nove. 

 

Vitor Crespo integrou depois como ministro da Cooperação o VI Governo Provisório 

(setembro de 1975 a julho de 1976), chefiado por Pinheiro de Azevedo. 

 

Vitor Crespo era sócio fundador nº 2 da Associação 25 de Abril. 



 

Assim, o Grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Arroios propõe que 

esta Assembleia delibere: 

 

1) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do Almirante Vítor Crespo, guardando 

um minuto de silêncio em sua memória;  

2) Remeter o presente voto de pesar à sua família e à Associação 25 de Abril da qual era 

um dos principais dirigentes. 

 

Lisboa, 18 de dezembro de 2014 


