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Rui Mário Gonçalves Rui Mário Gonçalves Rui Mário Gonçalves Rui Mário Gonçalves (1934-2014) licenciou-se em Química pela Faculdade de 

Ciências. Enquanto estudante organizou exposições de arte moderna e debates no 

espaço Universitário (Retrospectiva da Pintura Não Figurativa em Portugal, Março 

1958,F. Ciências), a que se seguiu a concepção de textos críticos sobre arte, 

desenvolvendo uma actividade que se tornaria cada vez mais intensa ao longo dos 

anos de 1960 e que, a partir de 1968, se tornaria regular na recente série do jornal A 

Capital. Graças ao Prémio de Crítica de Arte atribuído pela FCG, efectuou estágio 

entre 1963 e 1964 em Paris com Pierre Francastel e Jean Cassou. O seu regresso iria 

afirmá-lo como um dos mais activos críticos de arte de finais dessa década e ainda 

da seguinte. Pouco depois de regressar dirigiu a galeria Buchholz dando especial 

atenção à arte moderna e articulando tanto um olhar histórico como 

contemporâneo, naquela que seria uma das suas principais orientações: «Assim, 

quando penso no panorama actual das artes plásticas em Portugal, sou tentado a 

juntar os melhores artistas de hoje como do passado». 

Ao longo dos anos de 1980, efectuou ensaios de carácter histórico em torno das 

artes plásticas portuguesas do século XX que integravam as primeiras 

sistematizações sobre as décadas de 1960 e 1970, nas artes plásticas. Teve ainda 

colaborações regulares no Jornal de Letras e Artes(desde 1961 e até 1963, altura em 

que partiu para Paris, tendo ainda colaborado já no formato revista em 1968), 

suplemento Pintura & Não (1969-1970), Colóquio Artes (desde 1971),Expresso (desde 

1975), ou Artes Plásticas do Porto. 

Rui Mário  Gonçalves desenvolveu uma intensa actividade pedagógica: Curso de 

Formação Artística (1967), Conservatório Nacional( 1972),(1974) .Departamento de 

Românicas da Fac. de letras da Univ. de Lisboa, tendo-se jubilado como Professor 

Catedrático. 

Defensor da educação pela arte participou na equipa de investigação que trabalhou 

no CAM/FCG de que resultou a publicação “Primeiro Olhar”(2003). 

Bibliografia de Rui Mário Gonçalves (selecção): 

• «Aspectos da Arte Moderna em Portugal», in História da Arte. 

Vol.10 (direcção de J. Pijoan), Lisboa: Publicações Alfa, 1979 . 
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• Pintura e escultura em Portugal — 1940-1980, Lisboa: Instituto de Cultura e 

Língua Portuguesa, 1980. 

• António Dacosta, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984. 

• «Artes Plásticas», in 10 anos de artes plásticas e arquitectura em Portugal 

1974-1984 (com Francisco da Silva Dias), Lisboa: Editorial Caminho, 1985 

• «Pioneiros da Modernidade», in História da Arte em Portugal. Volume 12, 

Lisboa: Publicações Alfa, 1986. 

• «De 1945 à actualidade», in História da Arte em Portugal. Volume 13, Lisboa: 

Publicações Alfa, 1986. 

• 100 Pintores Portugueses do Século XX, Lisboa: Publicações Alfa, 1986. 

• A Arte Portuguesa do Século XX, Lisboa: Temas e Debates, 1998. 

• Vontade de Mudança. Cinco décadas de artes plásticas, Lisboa: Editorial 

Caminho, 2004. 

 


