
j o s é - a u g u s t o  f r a n ç a  (1922) é um dos mais notáveis intelectuais 
portugueses e um dos mais destacados historiadores de arte — de 
renome internacional — dos séculos xx e xxi.

Ensaísta, historiador, crítico de arte, editor e autor prolífico, 
José-Augusto França frequentou o curso de Ciências Histórico-
-Filosóficas na Faculdade de Letras de Lisboa (1941-1944). Em 1959 
obteve uma bolsa de estudo do Estado francês. É já instalado em 
Paris que tem a oportunidade de estudar com  Pierre  Francastel 
— figura maior da história da arte em  França e considerado um 
dos fundadores da sociologia da arte — e também com o professor 
Léon Bourdon, historiador francês especialista em temas portu-
gueses. José-Augusto França obteve os graus de doutor em Histó-
ria pela Universidade de Paris em 1962 — com a tese Une Ville 
des Lumières: La Lisbonne de Pombal —, e de doutor em Letras 
pela mesma Universidade em 1969 — com a tese Le Romantisme 
au Portugal, orientado por Léon Bourdon. É professor catedrá-
tico jubilado (1974-1992) da Universidade Nova de  Lisboa, onde 
fundou e dirigiu o Departamento de História de Arte. É membro 
da Academia Nacional de Belas-Artes, tendo sido seu presidente 
entre 1977 e 1980; da Academia das Ciências de Lisboa; e da Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Espanha). É também 
membro honorário do Comité International d’Histoire de l’Art, e 
presidente de honra da Association Internationale des Critiques 
d’Art. José-Augusto França destacou-se ainda como presidente 



do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa e como diretor do 
Centro Cultural Calouste  Gulbenkian em Paris. Na década de 
1940, integrou o Grupo Surrealista de Lisboa, valor artístico que 
sempre defendeu e promoveu. Questão de história, de geração e de 
consciência de «Liberdade cor-de-Homem», como André Breton.

Cinéfilo e amante das letras, José-Augusto França foi e continua 
a ser presença assídua nas mais prestigiadas publicações culturais 
e literárias (portuguesas e estrangeiras), assinando artigos de arte 
e cinema. Entre outras, colaborou com Les Cahiers du Cinéma, 
Les Temps Modernes, Europe, Annales (Paris), Goya  (Madrid), 
O Estado de S. Paulo (Brasil), Jornal de Letras (Lisboa), Unicórnio 
e Colóquio Artes (que dirigiu).

A relevância do seu trabalho foi distinguida pelo Estado Portu-
guês: José-Augusto França é Grande Oficial e Grã-Cruz da Ordem 
do Infante D. Henrique e Grã-Cruz da Ordem da Instrução Públi-
ca. Doou o seu espólio literário à Biblioteca Nacional de Portugal 
e a sua magnífica coleção de arte ao Museu Municipal de Tomar, 
cidade onde nasceu e onde se criou o Núcleo de Arte Contempo-
rânea José-Augusto França. Este notável cidadão, com 100 livros 
escritos, é também membro do Conselho Editorial da Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda desde 2000. A relação com a editora 
pública vem, porém, de trás. Iniciou-a, em 1982, com a edição 
«comparada» de Memórias d’Um Doido, de António Pedro Lopes 
de Mendonça, que propôs e prefaciou. De lá para cá publicou cerca 



de dezena e meia de livros com a Imprensa Nacional, nomeada-
mente na icónica coleção «O Essencial». Entre outros, José-Augus-
to França deu-nos o essencial de António Pedro, Rafael Bordalo 
Pinheiro, Columbano Bordalo Pinheiro, José Malhoa, Almada 
Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, Charlie Chaplin e Pablo 
Picasso. 

A «Biblioteca José-Augusto França» contará com 16 volumes, 
numa seleção realizada pelo próprio autor. Muitas das obras são 
aqui revistas e ampliadas, contando, algumas, com material iné-
dito e disperso. Pretende a «Biblioteca José- Augusto França» sin-
tetizar, de forma extensa e profunda, os vários lugares de interesse 
e questionamento do autor — entre ensaios, romance, contos, 
memórias, teatro — e também reunir o melhor da reflexão de um 
homem que a UNESCO considerou como um símbolo maior do 
pensamento europeu. Por fim, mas não menos importante, esta 
é a justa oportunidade de a editora pública homenagear a obra 
elevada e plural de José-Augusto  França, continuando, assim, 
a promover na contemporaneidade o seu conhecimento e, sobre-
tudo, claro, a leitura dos seus livros.
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