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Nome:  António Maria de Calça e Pina Teixeira Guerra*  (27 de Julho de 1929  - 17 de Dezembro de 2012)

Formação:  Licenciatura em Arquitectura - Escola Politécnica da Universidade de Lausanne, Suíça, 1956.

Funções desempenhadas:
1956  - professor assistente de Jean André Tshumi (arquitecto fundador e reitor da Faculdade de Arquitectura
  da Escola Politécnica da Universidade de Lausanne, Suíça e também fundador / 1º director da União
  Internacional dos Arquitectos - UIA).
 
1957-1975      - consultor e colaborador na estruturação e organização iniciais do Instituto Nacional de Investigação
  Industrial – I.N.I.I.; 
  - consultor e colaborador na constituição do Núcleo de Arte e Arquitectura  Industrial no I.N.I.I.; 
  - colaborador na organização e promoção de várias acções para a melhoria do “desenho industrial” 
  a nível nacional **;
  - orientador de assistência técnica nos sectores público e privado ***.

1959    - consultor em matéria de planeamento turístico e regional:
           - elaborou com a colaboração com o Dr. José da Silva Lopes, as bases para o primeiro Plano de   
  Desenvolvimento Turístico de âmbito nacional em Portugal; 
  - projectou e acompanhou os programas de assistência técnica da O.C.D.E.; 
  - participou na qualidade de perito em diversas negociações no quadro da E.F.TA. e da O.C.D.E.
  conducentes à realização de múltiplos programas de assistência técnica entre Portugal e Suíça. 

Acções:
**  Organizou conferências, colóquios, acções didácticas do I.N.I.I., exposições na FIL – Feira Internacional de Lisboa
     Conferências e organização de pavilhões na Iª Feira Internacional da Embalagem, realizada na FIL, pelo Fundo de

Fomento de Exportação.
*** Projecto de reorganização da Fábrica Stephens na Marinha Grande.
* Filho do embaixador Ruy da Fonseca e Sousa Camões Teixeira Guerra um dos prinicipais promotores da política de integração de Portugal 
na E.F.T.A., chefiou a delegação portuguesa nas reuniões de 1959 em Oslo, Estocolmo e Saltsjöbaden. Em 1960 foi nomeado representante 
permanente de Portugal no Concelho da E.F.T.A., em Genebra.


