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Descoberto

espólio inédito

¦ Um espólio contendo
desenhos e manuscri-
tos inéditos do natura-
lista Francisco Arruda

Furtado, cientista por-
tuguês que manteve

correspondência com
Charles Darwin, foi des-
coberto numa gaveta
do Museu de História
Natural de Lisboa.

0 cientista é um dos

maiores naturalistas

portugueses de sem-

pre. Morreu aos 33
anos, em 1887, deixan-
do uma obra notável. -



Gaveta de museu escondia espólio de naturalista por tuguês que 
trocou cartas com Darwin 

Sandra Henriques 09 Abr, 2014, 09:00 / atualizado em 09 Abr, 2014, 09:07  

Cerca de 500 desenhos e manuscritos inéditos do 

naturalista Francisco Arruda Furtado foram 

descobertos numa gaveta do Museu de História 

Natural de Lisboa. O cientista português manteve 

correspondência com Charles Darwin, o pai da 

Teoria da Evolução. 

A coordenadora da equipa de investigadores que analisa o espólio 
encontrado, Marta Lourenço, afirma à jornalista da Antena 1 
Alexandra Sofia Costa que esta descoberta é monumental e 
importante para a Biologia em Portugal. O conjunto é muito diverso 
e contém mapas, desenhos zoológicos, desenhos etnográficos e da 
vida doméstica.  
 
Os Açores são o tema principal dos desenhos e manuscritos de 
Francisco Arruda Furtado, que nasceu no arquipélago e trabalhou 
durante cerca de três anos no Museu Nacional de História Natural e 
da Ciência, a partir de 1884. Morreu aos 33 anos, em junho de 1887, 
mas deixou uma produção científica significativa.  

 
O espólio agora descoberto vai ser mostrado ao público em Portugal continental a partir de setembro, 
mas já em maio o poeta português João Miguel Fernandes Jorge vai apresentar 30 desenhos inéditos 
de Arruda Furtado numa exposição no Museu Carlos Machado, nos Açores.  
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ESCONDIA ESPÓLIO DE NATURALISTA 
PORTUGUÊS QUE TROCOU CARTAS 
COM DARWIN 
 

 
 
Cerca de 500 desenhos e manuscritos inéditos do naturalista Francisco Arruda Furtado foram descobertos 
numa gaveta do Museu de História Natural de Lisboa. O cientista português manteve correspondência com 
Charles Darwin, o pai da Teoria da Evolução. 
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Quarta-feira, 09 de Abril de 2014  

Descoberta correspondência entre português e 
Darwin 

 

© Museu Nacional da História Natural e da Ciência 

 

Foi descoberto um espólio com desenhos e manuscritos inéditos do 

naturalista Francisco Arruda Furtado, que provam a troca de correspondência 

entre o português e Charles Darwin. O mesmo encontrava-se escondido numa 

gaveta do Museu de História Natural, em Lisboa. 

  

A obra documental (com desenhos, cartas e textos diversos) aborda áreas 

como História, Malacologia (ramo da biologia que estuda os moluscos) e 

Antropologia. Encontrava-se fechada à chave numa gaveta da biblioteca, na 

sala do Concelho Escolar, onde se reuniam os professores da antiga Escola 

Politécnica. 

  

Marta Lourenço, coordenadora da equipa de investigadores responsável pela 

análise do espólio encontrado, diz tratar-se de uma "descoberta sem 

precedentes". A data em que o material entrou no museu é ainda 

desconhecida, mas suspeita-se que o mesmo já se encontrava no local onde foi 

encontrado antes do incêndio que atingiu o edifício em 1978. 
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Os documentos dão conta da troca de correspondência entre Francisco 

Arruda Furtado, um dos maiores naturalistas portugueses de todos os 

tempos, e Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies através da 

seleção natural. Antes de morrer, aos 33 anos, em Junho de 1887, o açoriano 

trabalhou durante cerca de três anos no Museu Nacional de História Natural e 

da Ciência, onde deixou uma extensa produção científica.  

  

Agora, para analisar o espólio, o museu criou uma equipa multidisciplinar, 

composta por um historiador, um ilustrador científico, vários conservadores, 

restauradores, arquivistas e especialistas ligados à parte digital. Segundo a 

responsável, a descoberta "é mais do que um conjunto de desenhos", 

tratando-se, antes, de "conjuntos coerentes de desenhos com documentação". 

  

"No seu todo, isto é uma mina para a História", refere à Lusa. "Apesar de esta 

casa ter tido muita gente famosa, não sei se temos mais algum espólio pessoal 

como este, pertencente a um biólogo com esta vida tão singular". 

  

Há também uma cópia de uma carta que José Vicente Barbosa du Bocage, 

então político português e curador de zoologia do Museu de História Natural 

de Lisboa, "enviou para o Ministério do Reino a pedir a colocação de Arruda 

Furtado aqui no Museu", e um peixe desenhado ao contrário – da direita para 

a esquerda –, que "demonstra que Arruda teve uma formação de desenho", 

assinalou Alda Namora, arquivista do Museu. 

  

Do ponto de vista histórico, as descobertas vão "valorizar um cientista 

bastante importante no seu tempo e na própria história da ciência 

portuguesa, sobretudo da história da história natural portuguesa", diz David 

Felismino, historiador da ciência. "Francisco Arruda Furtado acaba por ser 

pioneiro em termos de estudos de antropologia Física, da própria Defesa, na 

Didáctica da teoria da evolução". 

  

Os inéditos vão ser exibidos ao público, naquele museu, a partir Setembro, e, 

posteriormente num portal online, quando a equipa finalizar o processo de 

catalogação dos documentos. 
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Ciência  

Naturalista português trocou cartas 
com Darwin 
Colaborador Exame Informática  

09/04/2014 12:32  

 

O açoriano Francisco Arruda Furtado 
correspondia-se com Darwin. Agora, surgiram 
mais desenhos e textos do naturalista no Museu 
de História Natural em Lisboa. Devem ser 
mostradas ao público em setembro.  
Marta Lourenço, coordenadora da equipa de investigadores que vai analisar 
o espólio encontrado, afirma tratar-se de uma descoberta sem precedentes. 
O conjunto de papéis descobertos agora numa gaveta de uma sala usada 
para reuniões da antiga Escola Politécnica inclui desenhos, manuscritos e 
textos inéditos. Há alguns anos, descobriu-se que Francisco Arruda Furtado, 
um dos maiores naturalistas portugueses, correspondia-se com Charles 
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Darwin. Estes documentos mostram que o investigador português se 
dedicava a áreas tão diversas da Ciência como História, Antropologia ou 
Malacologia, ramo que estuda os moluscos. 
O cientista português morreu em 1887 com 33 anos, mas deixou uma 
extensa produção científica publicada e não publicada. 
Foi criada uma equipa multidisciplinar que vai analisar os documentos e 
trabalhar na exibição ao público em geral a partir de setembro e na criação 
de um portal que os disponibilize para todo o mundo através da Web.  
 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

09-04-2014

Naturalista português trocou cartas com Darwin

Internet Nacional

Naturalista português trocou cartas com Darwin 09-04-2014 INTERNET

ID
:

4
8
2
3
7
8
4

2 de 2



Descoberto espólio do cientista português que troca va cartas com 
Charles Darwin  
9 Abril, 2014 por ZAP  

  
Um espólio contendo desenhos e manuscritos inéditos do naturalista Francisco 
Arruda Furtado, famoso cientista português que manteve correspondência com 
Charles Darwin, foi descoberto numa gaveta do Museu de História Natural de 
Lisboa, disse à Lusa fonte institucional. 

É uma descoberta “sem precedentes o conjunto fabuloso de desenhos e manuscritos” 

de Francisco de Arruda Furtado, originário dos Açores, afirmou à Lusa Marta 

Lourenço, coordenadora da equipa de investigadores que analisa o espólio 

encontrado. 

A obra documental, que cruza áreas diversas, desde História, Malacologia (ramo da 

Biologia que estuda moluscos) e Antropologia, estava fechada à chave numa gaveta 

da biblioteca, na sala do Conselho Escolar, onde durante quatro séculos de existência 
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do museu sempre se reuniram os professores da antiga Escola Politécnica portuguesa, 

pertencente à Universidade de Lisboa. 

Francisco Arruda Furtado, tido como um dos maiores naturalistas portugueses de 

todos os tempos, trabalhou cerca de três anos no Museu Nacional de História Natural 

e da Ciência, a partir de 1884, antes de morrer, aos 33 anos, em Junho de 1887, 

deixando uma produção científica muito activa para a época. 

A equipa de investigadores que analisa os documentos agora descobertos ignora a 

data em que o material entrou no museu, mas acredita que o mesmo tenha escapado 

ao incêndio que atingiu o edifício em 1978. 

Há anos o museu descobriu correspondência entre Arruda e Charles Darwin, o 

naturalista britânico que defendeu a teoria da evolução das espécies através da 

selecção natural. 

Para analisar o espólio, o museu criou uma equipa multidisciplinar, composta por 

historiador, conservadores, restauradores, arquivistas, ilustrador científico e 

especialistas ligados à parte digital, por considerar que a descoberta “é mais do que 

um conjunto de desenhos”, aliás, são “conjuntos coerentes de desenhos com 

documentação”, referiu Marta Lourenço à Lusa. 

“Isso no conjunto é uma mina para a História. Apesar de esta casa ter tido muita 

gente famosa, não sei se temos aí mais algum espólio pessoal como este pertencendo 

a um biólogo com esta vida tão singular e com uma coerência tão grande”, afirmou 

Marta Lourenço. 

“Temos muitos textos inéditos. Por exemplo, tenho um que é Teorias e Práticas da 

Biologia para os liceus de Arruda Furtado”, disse, por outro lado, Alda Namora, 

arquivista do Museu, que apontou a obra nunca publicada como eventual “contributo 

aos alunos portugueses daquilo que se ensinava lá fora, a nível de ciências da 

Biologia”. 
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Uma cópia de uma carta que José Vicente Barbosa du Bocage, então político 

português e curador de zoologia do Museu de História Natural de Lisboa, “enviou 

para o Ministério do Reino a pedir a colocação dele (Arruda Furtado) aqui no 

Museu”, e um peixe desenhado ao contrário – de direita para esquerda, que 

“demonstra que Arruda teve uma formação de desenho” – também estão entre os 

achados, assinalou Alda Namora. 

Falando à Lusa, Vítor Gens, o arquivista que descobriu a pasta empoeirada num 

lugar onde “era pouco provável que houvesse manuscritos”, disse acreditar que os 

documentos tenham sido guardados durante uma reunião. 

Do ponto de vista histórico, as descobertas vão “valorizar um cientista bastante 

importante no seu tempo e na própria história da ciência portuguesa, sobretudo da 

história da história natural portuguesa. Ele acaba por ser pioneiro em termos de 

estudos de antropologia Física, da própria Defesa, na Didáctica da teoria da 

evolução”, disse à Lusa David Felismino, historiador da ciência, que integra o 

projecto. 

“Não deixa de ser, até num aspecto mais pessoal, uma pessoa admirável. Como é que 

aos 33 anos tem esta produção científica, quer a publicada, quer a não publicada”, 

disse o académico, que destacou a “capacidade de organização” do naturalista. 

Os inéditos de Francisco Arruda Furtado vão ser exibidos ao público em Portugal a 

partir Setembro e, posteriormente, ao mundo, através de um portal, quando a equipa 

finalizar o processo de catalogação dos documentos, parte da tarefa do projecto que 

está a ser financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, disse Marta Lourenço. 

Mas, já em Maio, o poeta português João Miguel Fernandes Jorge vai apresentar 30 

desenhos inéditos de Arruda Furado numa exposição a decorrer no Museu Carlos 

Machado, nos Açores. 

/Lusa 
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