Octávio
Lixa Filgueiras
O Museu Marítimo de Ílhavo tem,
como uma das suas missões,
a promoção de investigação
relevante em temas de cultura
do mar. O Prémio de Estudos
em Cultura do Mar - Octávio Lixa
Filgueiras foi instituído, em 2012,
pelo Museu e pela Câmara
Municipal de Ílhavo, aquando
da doação definitiva do arquivo
pessoal do ilustre Prof. Arquiteto
Octávio Lixa Filgueiras.
Uma reconhecida homenagem
à memória deste notável
académico, da sua singular
investigação e uma manifesta
extensão do seu rico espólio
documental e valiosa biblioteca,
num Prémio que pretende
valorizar o exemplo da obra
de Octávio Lixa Filgueiras,
distinguindo trabalhos
científico-culturais no âmbito
da cultura marítimo-fluvial.
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5.ª Edição
Prémio de Estudos
em Cultura do Mar
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-
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Telemóvel
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NOTA: os dados recolhidos destinam-se exclusivamente ao processo de inscrição no Prémio Octávio Lixa Filgueiras.
NOTA: os dados recolhidos destinam-se exclusivamente ao processo de inscrição no Prémio Octávio Lixa Filgueiras.

