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O mundo de Francisco Arruda 
Furtado, o amigo açoriano  
de Charles Darwin

a natureza  
a lápis

se esta época do ano nos reconcilia 
com os ciclos da natureza, mais 
interessante ainda se torna fazer 
este exercício: regressar a um tempo 

em que o mundo natural parecia prodi-
gioso e inesgotável, e em que o registo das 
espécies não podia contar com a instanta-
neidade proporcionada por um smartphone. 
Visitando Francisco Arruda Furtado (1854-
1887), Discípulo de Darwin, e observando os 
desenhos delicados que documentam, por 
exemplo, a evolução da pétala da camélia, 
o detalhe das guelras de um enchareú da 
ilha de São Miguel, ou as curvas perfeitas da 
voluta undulata ou voluta musica – os nomes 
científicos de um certo tipo de conchas. 
Organizada em três núcleos, a mostra reúne 
mais de 100 peças dedicadas ao naturalista 
micaelense, que viveu entre 1854 e 1887. 

Estudioso de aranhas, conchas, moluscos, 
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admirador de Charles Darwin, e seguidor da 
teoria da evolução defendida em A Origem 
das Espécies, Arruda Furtado teve uma 
amizade epistolar com o cientista inglês, de 
que resultaram as cartas agora reveladas. 
Mas o imaginário das expedições científicas 
oitocentistas é evocado com muitos outros 
artefactos: manuscritos, testemunhos de 
viagens exploratórias, livros, instrumentos 
científicos, roupas didáticas referentes à 
época, exemplares de história natural, e, é 
claro, desenhos. Traços minuciosos para 
representar fauna e flora, que denunciam a 
prática das artes da observação e da fidelida-
de ao objeto admirado – ou seja, a desacele-
ração do tempo e a redescoberta do mundo. 
Duas boas premissas para estes dias._


