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Descida da Cruz, s/d
Buril
49.2x75.1 cm

O corpo morto de Jesus é descido da cruz, rodeado de anjos. À sua direita e à esquerda 
os dois ladrões ainda crucificados. Em baixo, Maria e outras mulheres aguardam o corpo. 
À esquerda, um grupo de homens, mulheres e crianças observa. À direita, um homem 
(que poderá ser José de Arimateia) orienta a descida do corpo. Em segundo plano,  
um grupo de soldados segura um estandarte com as letras “SPQR” (Senatus Populus Que 
Romanus — O Senado e o Povo de Roma). Ao fundo, vista da cidade. Segundo  
Ernesto Soares1 esta é uma estampa considerada muito rara.

1  SOARES, Ernesto — Francisco Bartolozzi e os seus discípulos em Portugal.  
Gaia: Edições Apolino (1930), p. 37.

sobre o autor

De seu nome completo Giuseppe Francesco Elígio Bartolozzi1, desde a infância que se 
dedica às belas artes, trabalhando com o pai que se tornou, simultaneamente,  
seu mestre de gravura.

Quando entra para a Academia de Florença, estuda desenho e é aluno de Inácio 
Hugford e de Ferretti. Depois, vai para Roma e, em 1745, para Veneza onde frequenta o 
atelier do gravador José Wagner. As etapas seguintes são: Milão e Inglaterra, para onde 
parte em 1764, contratado por Richard Dalton, gravador e antigo bibliotecário do Príncipe 
de Gales. Ali permanece trinta e oito anos. Na capital inglesa dedica-se a todo o género 
de gravura: buril, água-forte e ponteado, método “de que foi Mestre e sistematizador”2.

Em 1802, vem para Portugal, ocupar o cargo de diretor da Academia Nacional de 
Lisboa, encarregue também da reforma da Imprensa Régia e com o projeto de fazer 
gravuras sobre trabalhos de Vieira Portuense para uma edição monumental de “Os 
Lusíadas”. Este projeto não teve concretização.

Francisco de Queiroz, que o acompanhava já em Londres, foi seu ajudante nesta Aula. 
Entre os seus alunos contam-se Oliveira Monteiro, Priaz, Eloy d’Almeida, Teodoro de 
Lima e Domingos José da Silva.

Ao falar da obra de Bartolozzi em Portugal, Ernesto Soares considera-a, em 
comparação com a anteriormente produzida, com deficit de firmeza e até de visão 
artística, embora, em confronto com a dos seus companheiros portugueses, seja 
superior3. Todavia, Benezit afirma que Bartolozzi manteve até aos seus últimos dias, 
o talento de um grande gravador cujas estampas são justamente apreciadas pelos 
conhecedores4. Para além da gravura, Bartolozzi praticou com sucesso o pastel, o óleo e 



a miniatura, preciosa pela raridade, segundo L. de Mauri5, tendo chegado a gravar para o 
Museu de França, sob encomenda de Napoleão I.

Este notável abridor e desenhador deixou uma obra considerável.
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