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 O trabalho inédito de João dos Santos Simões (1907-1972), o maior especialista em azulejaria
portuguesa do século XX, vai ficar disponível 'online', a partir de hoje, no âmbito do projeto de
investigação Biblioteca DigiTile.
 
 O projeto resulta de uma iniciativa conjunta do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa e da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, e as conclusões
são apresentadas num encontro, em Lisboa.
 
 Contactado pela agência Lusa, Paulo Leitão, da Biblioteca de Arte da Gulbenkian e um dos
responsáveis pelo projeto, disse que o grande objetivo da iniciativa "é a divulgação deste património
documental e informativo único" sobre azulejaria e cerâmica.
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 Lisboa, 27 mai (Lusa) - O trabalho inédito de João dos Santos Simões (1907-1972), o maior
especialista em azulejaria portuguesa do século XX, vai ficar disponível 'online', a partir de hoje, no
âmbito do projeto de investigação Biblioteca DigiTile.
 
 O projeto resulta de uma iniciativa conjunta do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa e da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, e as conclusões
são apresentadas num encontro, em Lisboa.
 
 Contactado pela agência Lusa, Paulo Leitão, da Biblioteca de Arte da Gulbenkian e um dos
responsáveis pelo projeto, disse que o grande objetivo da iniciativa "é a divulgação deste património
documental e informativo único" sobre azulejaria e cerâmica.
 
 

Página 1


