
Normas de acesso - Fundo especial Octávio Lixa Filgueiras

1.º Âmbito e conteúdo

1.  O Fundo Especial  Prof.  Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras foi  instituído no

âmbito  das coleções bibliográficas do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)  com

base na documentação que constituía o arquivo pessoal  do Prof.  Arquitecto

Octávio Lixa Filgueiras doada pelos seus familiares.

2. Os fundos bibliográficos e documentais do Fundo Especial Prof. Arquitecto

Octávio Lixa Filgueiras compreendem:

a) Monografias, séries, publicações periódicas e obras de referência, em língua

portuguesa  e  em línguas  estrangeiras,  sobre  Etnografia  Naval,  Museologia,

Arqueologia Subaquática, História e outras Ciências Sociais e Humanas;

b) Coleções de mapas e cartografia;

c) Planos de embarcações e fotografias;

d) Correspondência.

3.  É  da  responsabilidade  do  MMI  promover  a  inventariação,  investigação,

divulgação e salvaguarda da documentação incluída no Fundo Especial Prof.

Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras de acordo com os termos firmados entre a

Câmara Municipal  de Ílhavo e os familiares do Prof.  Arquitecto Octávio Lixa

Filgueiras.

2.º Normas de acesso e reprodução

1.  O  acesso  de  investigadores  nacionais  e  estrangeiros,  ou  outros  que

demonstrem  justificado  interesse  na  consulta  do  Fundo  Especial  Prof.

Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras,  só poderá ser feito mediante autorização

escrita da Direção do Museu Marítimo de Ílhavo.

2. O pedido de consulta é dirigido ao Diretor do Museu Marítimo de Ílhavo, que

no prazo de uma semana delibera sobre o seu deferimento ou indeferimento.

3. Depois de aprovada, a consulta irá reger-se pelas seguintes normas:



a)  A  consulta  de  documentação incluída  no Fundo Especial  Prof.  Arquitecto

Octávio Lixa Filgueiras será feita apenas na Biblioteca do Museu Marítimo de

Ílhavo, estando interdita a sua requisição domiciliária;

b) Os utilizadores poderão consultar, simultaneamente, até um máximo de três

obras;

c)  Cada  obra  a  ser  consultada  deverá  ser  indicada  numa  requisição  a

preencher,  em  duplicado,  pelo  utilizador,  sendo  o  original  arquivado  num

ficheiro próprio e a cópia no lugar onde o título ou documento se encontrava.

No momento  de  devolução  da  obra,  a  cópia  da  requisição  é  entregue  aos

utilizadores. A colocação das obras consultadas nos seus respectivos lugares é

da exclusiva competência da técnica bibliotecária do Museu Marítimo de Ílhavo;

d) Os utilizadores são responsáveis pelo correcto manuseamento das espécies,

não  devendo  pôr  em risco  a  sua  conservação.  Em caso  de  dano  deverão

proceder  à  sua  substituição.  Na  impossibilidade  de  substituição  da  obra

danificada  haverá  lugar  ao  pagamento  de  uma  indemnização  a  fixar  pelo

Museu.

A reprodução de documentos pertencentes ao Fundo Especial Prof. Arquitecto

Octávio Lixa Filgueiras só será facultada mediante aprovação prévia da Direção

do Museu Marítimo de Ílhavo, devendo ser-lhe dirigido um pedido por escrito;

5. A reprodução de material livro não deverá exceder 20% do volume integral

de páginas da obra em questão e não poderá exceder, por cada pedido, cinco

unidades;

6.  Sempre  que  a  conservação  das  espécies  bibliográficas  ou  documentais

desaconselhe a sua reprodução fotoestática, designadamente das obras mais

frágeis,  volumes  encadernados  ou  de  especial  valor,  não  são  autorizadas

fotocópias ou qualquer outro tipo de reprodução. Os títulos classificados como

“Reservados” estão totalmente interditos a reprodução.

7. Desde que aprovada, a reprodução de documentos do Fundo Especial Prof.

Arquitecto Octávio Lixa Filgueiras está sujeita às taxas constantes de tabelas

definidas no regulamento do Museu Marítimo de Ílhavo.



8. A consulta da documentação e publicações incorporadas no Fundo Especial

Prof.  Arquitecto  Octávio  Lixa  Filgueiras  processar-se-á  nos  termos  e  nos

horários estabelecidos pelo Museu Marítimo de Ílhavo.


