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J o ã o O rl i n d o
Almeida Pina
( 04Nov1926 > 08Jul2014 )
Nascido na Guarda, filho de Joaquim dos Santos Pina, e de Josefina de Jesus Almeida Vale e Pina.
Viveu a infância e juventude em Santarém, onde concluiu o curso dos liceus.
Em Nov46 ingressou na Escola do Exército.
Em 1951 concluiu o curso de Engenharia Militar.
Em 12Set51 promovido a alferes e apresentado na EPE-Tancos para iniciar tirocínio.
Em Dez52 promovido a tenente e colocado no RE2-Porto.
Em 22Mai53 colocado em Lourenço Marques, no Centro de Instrução de Engenharia.
Em 01Abr55 transferido para o Batalhão de Engenharia da RMM.
Em 04Mai55 promovido a capitão.
Em 22Set55 iniciou torna-viagem.
Em 11Out55 colocado no RE1-Pontinha.
Em 10Mai56 desembarcou novamente em Lourenço Marques, colocado no BEng/RMM onde veio a desempenhar
sucessivas funções de comandante de companhia, chefe da repartição de obras, chefe da repartição técnica, e
segundo-comandante do batalhão, tendo em 1960 colaborado nos projectos de estabilidade, dos edifícios dos hospitais
civis de Lourenço Marques e da Beira.
Em 29Jul61 iniciou a segunda torna-viagem à Metrópole.
Em Out61 iniciou no RE1 a formação da CSap355, destinada a reforço da guarnição normal da RMA.
Em 12Abr62 foi nomeado para servir na RMA.
Em 09Jun62 embarcou no cais de Alcântara, no NTT ‘Uíge’ rumo a Luanda.
A partir de 21Jun62 ficou subordinado ao BEng234/RMA e estacionado no Grafanil (ao km10 da strada de Catete), onde
procedeu à “construção de um aquartelamento erigido em madeira no Quartel do Grafanil”.
Em Dez62 transferido para a ZIL, embarcou em Luanda no NTT ‘Niassa’ e desembarcou no Lobito, seguindo pelo CFB até
ao Luso e dali por meios auto até Henrique de Carvalho, onde ficou adstrito ao BCac261.
Em 15Jan63 deslocado para a fronteira em Teixeira de Sousa, sede do ComEvaK.
Em 20Jun63 promovido a major, voltou a Luanda e foi colocado no comando do BEng234, tendo participado no projecto
do edifício da capitania do porto do Lobito.
Em Nov63 regressou à Metrópole.
Em 28Jul64 agraciado com a Medalha de Mérito Militar de 2ª classe.
Em Nov64 nomeado para frequentar o curso de promoção a oficial superior.
Sucessivamente colocado no BSCF-Campo de Ourique, e na Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Militares,
acumulando na AM em 65-67 a cadeira de “Fortificação, Organização do Terreno, Destruições e Vias de Comunicação”.
Em 08Jul67 colocado em Luanda no AEAng, onde desempenhou sucessivamente funções de chefe da secção de
reabastecimentos e chefe da secção de planeamento.
Em 09Jan68 promovido a tenente-coronel, manteve-se no AEAng como presidente do conselho administrativo.
Em 27Ago69 regressou definitivamente à Metrópole e ficou colocado na Direcção da Arma de Engenharia.
A partir de 06Nov69 professor na AM da cadeira de “Topografia Geral”.
Em 31Jan70 agraciado com uma Medalha de Prata de Serviços Distintos com palma.
Em 25Jun71 nomeado para desempenhar, em acumulação às suas funções na AM, o cargo de comandante do BSCF.
Em 13Ago71 promovido a coronel.
Em 16Out72 cessou o comando do BSCF.
Em 07Mai74 foi passado à situação de reserva, mantendo-se ao serviço da AM e do IAEM.
Em 22Mai75 nomeado presidente da JAE.
Nos primeiros governos da III República, veio a desempenhar funções ministeriais: Obras Públicas (23Jul76-09Dez77), e
Habitação e Obras Públicas (29Ago78-15Set78 e 22Nov78-11Jun79).
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