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Porto: «A evolução de Darwin» na Casa Andresen até Julho 
 
O público pode visitar até 17 de Julho a exposição «A evolução de Darwin», na Casa Andresen, no Jardim 
Botânico do Porto. 

A mostra dá a conhecer «a épica viagem de Charles Darwin a bordo do navio HMS
Beagle e as principais provas captadas pelo cientista britânico» segundo a 
organização. 

As provas retiradas durante a viagem ajudaram Darwin a formular o livro «A Orige
das Espécies», uma obra onde o cientista apresenta, pela primeira vez, a Teoria da
Evolução, base de toda a Biologia moderna. 

A mostra é composta por materiais vindos de várias instituições de relevo como o 
American Museum of Natural History, o Real Jardín Botánico de Madrid ou a 
Fundação Calouste Gulbenkian, ao qual se junta o legado do Museu de História 
Natural da Universidade do Porto. 

O público tem ocasião de assistir a vídeo com argumento e entrevistas de Thiago 
Carvalho e Filipa Vala, com realização de Pedro Sena Nunes, Fábio M. Martins e Pe
Toskovic, onde estão incluídos depoimentos de vários cientistas nacionais e 
internacionais que prestam homenagem a «um homem que aprendeu, analisou, 
criou, cooperou e viveu a imaginar cientificamente». 

O horário é das 10:00 às 18:00 horas, de terça a sexta-feira; e das 10:00 às 19:00
horas ao fim-de-semana.  
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