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Tipo de título

Atribuído

Título
Datas de produção

Decreto de nomeação do Brigadeiro José Alberty Correia para o cargo de Secretário de Estado do
Exército.
1972-01-18 - 1972-01-18

Dimensão e suporte

1 fl.

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

Original de decreto assinado pelo Presidente da República, Américo Tomás
(Decreto n.º 27 publicado no D.G. n.º 14 - I Série, de 1972/01/18)
AG.0753/002

Cota atual
Idioma(s)/escrita(s)

Português

Notas

O general José Alberty Correia, nascido em Abrantes, a 4 de fevereiro de 1917 e falecido a 9 de junho de
2011, foi um oficial do Exército e administrador colonial português. Governou a província do Timor
português de 12 de junho de 1963 a 14 de novembro de 1967 e foi também comandante-chefe das Forças
Armadas da mesma província ultramarina.
Em 1936 ingressou no corpo de alunos da antiga Escola Militar, onde frequentou o curso de infantaria, que
concluiu em 1939, com prémio honorífico. Foi promovido a alferes em 1939, a tenente em 1941, a capitão
em 1945, a major em 1955, a tenente-coronel em 1959 e a coronel em 1965.
Em 1944 vai pela primeira vez para as colónias, como comandante da uma Companhia Anticarro, tendo
ficado em Moçambique até 1946.
Concluído o curso do Estado-Maior no Instituto de Altos Comandos Militares, em 1951, ingressou no
quadro de oficiais do Corpo de Estado-Maior.
Durante a sua carreira militar prestou serviço em várias unidades e estabelecimentos militares no
continente, Açores, Madeira e nas colónias de Portugal. Em missões do Estado-Maior serviu em Macau,
Índia, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau.
Exerceu, ainda, funções de Direção dos Serviços Ultramarinos, foi chefe da Repartição de Gabinete do
Chefe do Estado-Maior do Exército e professor efetivo do curso de promoção a oficial superior do Instituto
dos Altos Estudos Militares.
Já com o posto de Brigadeiro, foi Secretário de Estado do Exército do governo de Marcelo Caetano (19721973).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Alberty_Correia
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