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O  tesouro deste mês é uma obra composta 
por um conjunto de cinco volumes que 
descreve a mais famosa viagem naturalista 
do século XIX.   Desta cuidada edição 

portuguesa da responsabilidade do Ediclube (1997) fazem 
parte o Diário de Viagem de Charles Darwin, traduzido 
por Maria da Graça Pinhão e 4 volumes do The zoology of 
the voyage of H.M.S. Beagle during the years 1832-1836, 
em língua inglesa. 

Esta é uma obra importantíssima para a história da ciência 
universal: foi na viagem a bordo do Beagle, entre 1831-
1836 que Charles Darwin recolheu os dados que lhe 
permitiram admitir a hipótese de uma evolução das 
espécies, assim como a formulação de uma teoria sobre a 
formação de atóis e de recifes de corais. Os fósseis  que 
recolheu, os seus desenhos e os apontamentos que registou 
ao longo da viagem de cinco anos à volta do mundo, 
cobrindo áreas da biologia, geologia, e antropologia, 
demonstram o grande poder de observação e o 
pensamento científico de Darwin. 

A Diário de Viagem de Charles Darwin | 

Charles Darwin |  

Tradução de Maria da Graça Pinhão | 

Ediclube | 1997 
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O nosso tesouro, sendo a narrativa de uma viagem 
científica que mudou o modo de ver o mundo, é 
também um dos melhores livros de aventuras 
alguma vez escrito. 
Aos 22 anos, o naturalista Charles Darwin 
embarcou no navio Beagle comandado pelo 
Capitão e cientista, Robert FitzRoy, numa viagem 
de cinco anos à volta do mundo. Esta expedição, de 
cariz essencialmente científico, tinha por objetivo 
cartografar as costas da Patagónia e da Terra do 
Fogo mas acabaria por ser a base da sua vida 
científica. Desta extraordinária viagem, 
inicialmente prevista para dois anos, viriam a 
resultar vários livros particularmente marcantes 
para a evolução do pensamento científico.  
Durante mais de 20 anos, Darwin estudou 
desenhos, anotações e espécimes de pássaros, 
plantas e fósseis que recolheu, com a sua equipa, 
ao longo do caminho, de Cabo Verde às Ilhas 
Galápagos, da Cordilheira dos Andes à Terra de 
Van Diemen, na Tasmânia. Dos seus estudos e 
observações minuciosos e sistemáticos Darwin 
formulou a sua teoria da evolução e o processo de 
seleção natural.  



«Este volume contém, sob a forma de Diário, a 
história da nossa viagem e algumas breves 
observações sobre a história natural  e  a geologia 
que, pelo seu carácter, me pareceram passíveis de 
interessar o público. Nesta nova edição, reduzi 
muito algumas partes e desenvolvi outras, a fim 
de tornar a obra mais acessível a todos os leitores. 
Mas os naturalistas devem recordar que, para os 
pormenores, é necessário que consultem as 
grandes publicações onde se encontram os 
resultados científicos da expedição. Junho de 
1845» 

Excerto do Prólogo do autor. 
Retirado da publicação. 
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