
sobre os autores

Gregório Francisco de Queiroz
(Lisboa, 1768 – 1845)

Gregório Francisco de Queiroz foi pintor, 
desenhador, gravador e medalhista. Aos treze 
anos, inicia os seus estudos de gravura como 
aprendiz. Frequentou a Aula Régia de Gravura, 
dirigida por Carneiro da Silva e, talvez, 
a Aula de Desenho e Gravura a água-forte 
de Jerónimo de Barros Ferreira. Estudou 
em Londres, com Bartolozzi, aperfeiçoando-se 
no estudo da gravura. Por morte de Bartolozzi, 
em 1815, Queiroz vai ocupar o seu lugar 
como Mestre de Desenho e Gravura. 
Em 1836 foi nomeado agregado de 2ª classe 
à aula de Cunhos e Medalhas da Academia 
Real de Belas-Artes. Manteve grande amizade 
com Vieira Portuense e Domingos Sequeira. 
Ernesto Soares considera Queiroz o maior 
artista português na arte de abridor. 

Francisco Vieira Portuense 
(Porto, 1765 – Madeira, 1805)

Na sua curta vida, Vieira Portuense jamais 
parou a sua formação, quer em escolas 
portuguesas, quer no estrangeiro. Como 
pensionista da Companhia Geral das Vinhas 
do Alto Douro, partiu para Roma e, depois, 
para as principais cidades de Itália, em 
busca de novos conhecimentos artísticos.

De Itália passou à Alemanha e, finalmente 
a Londres, onde teve lições de gravura 
com Bartolozzi e onde realizou obras de vulto. 
De volta a Portugal, entre outras atividades, 
foi lente na Aula de Desenho, no Porto, 
desempenhou o cargo de primeiro pintor 
da Real Câmara e dirigiu, com Sequeira, 
as pinturas do Palácio da Ajuda. 
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DANÇA DAS BACANTES

sobre a obra

inscrição

Ill.mo et Ex.mo Domino Ludovico Pinto de Souza 
Coutinho / SACRÆ FIDELISSIMÆ MAIESTATI 
A SECRETIS ATQUE IN EXTERNIS ET BELLICIS 
NEGOTIIS MINISTRO. &&/ Gregorius Franciscus 
de Queiróz Regalis Brasiliæ Principis Beneficiarius. 
[centro]

Tradução: Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Luís Pinto de Souza Coutinho / Secretário de Estado 
de Sua Majestade Fidelíssima e Sagrada e Ministro 
dos Estrangeiros e da Guerra. && / Gregório Francisco 
de Queiroz Beneficiário Régio do Príncipe do Brasil.

subscrição

F. Vieira Portuensis Penc. de S. Mag. Fid. inv. et del. 
[esquerda]; G. F. de Queiróz sculp sendo Disc. de F. 
Bartolozzi R. A. [direita]

Esta gravura que representa a Dança 
das Bacantes pode ter a sua inspiração 
na tragédia grega As Bacantes da autoria 
do dramaturgo grego Eurípides. 

As Bacantes eram ninfas ou mulheres 
humanas levadas à loucura pelo deus 
do vinho - Dioniso na mitologia grega, 
ou Baco, na mitologia romana, seguidoras 
e adoradoras do culto de Dioniso.

Ernesto Sousa diz que “há até quem 
queira ver numa das quatro beldades 
da linda estampa aberta por Queiroz 
em 1799 em Londres, segundo invenção 
e delineamento de Vieira e oferecida a Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, a então mulher 
do próprio delineador”. A referida “beldade” 
seria então Maria Fabbris “rica e formosa 
viúva” de quem Bartolozzi se enamorou, 
mas que acabou por desposar o seu amigo 
Vieira Portuense.
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