
Departamento de Biologia Animal • Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
Edifício C2 • Campo Grande 

1749-016 Lisboa 
+351 217 500 073 • globo@fc.ul.pt •. http://lobo.fc.ul.pt 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

24 de fevereiro de 2017 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Save the date: 2 de março 

Os “Reis da Europa Selvagem” chegam ao MUHNAC 

 

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e o Grupo 

Lobo apresentam a exposição ‘Reis da Europa Selvagem – os nossos últimos grandes 

carnívoros’ e convidam os senhores jornalistas a estarem presentes na sessão de 

inauguração no dia 2 de março, às 18H00. 

 

Tirar uma fotografia com um urso nas Montanhas da Cantábria, caminhar no habitat natural do 

lobo-ibérico e lince-ibérico ou observar de perto animais naturalizados são algumas das 

experiências propostas pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) na 

nova exposição “Reis da Europa Selvagem – os nossos últimos grandes carnívoros”. 

Com inauguração marcada para 2 de março, às 18H00, o MUHNAC e o Grupo Lobo 

apresentam uma exposição cientificamente rigorosa que combina as vertentes didática e lúdica 

para dar a conhecer a biologia, o habitat, os hábitos alimentares, a organização social e as 

ameaças aos grandes carnívoros europeus – o urso, o glutão, o lince e o lobo – bem como a sua 

relação histórica e cultural com o Homem. É dedicada uma especial atenção ao lince-ibérico, o 

felino mais ameaçado do mundo, e ao lobo-ibérico, cujas populações continuam ameaçadas. 

Cristiane Bastos-Silveira, curadora da coleção de mamíferos do MUHNAC, explica que a 

exposição se centra em torno dos grandes carnívoros por serem «um dos grupos animais mais 

controversos e complexos de gerir em termos de conservação devido, em grande parte, à 

existência de uma hostilidade muito enraizada na história e cultura da humanidade e também à 

ideia que ainda persiste de que o impacto destas espécies na vida do Homem é negativo». 

Em seis módulos, esta emblemática exposição vai permitir contemplar num total de 486 m2, 

mais de 40 exemplares naturalizados, integrados num cenário expositivo de imagens, sons e 

novas tecnologias que conduz o público a uma viagem pelas áreas geográficas onde vivem estes 

animais. 
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«Temos algumas novidades, como dois dioramas totalmente produzidos no MUHNAC que 

representam os habitats do lobo e do lince ibéricos, mas também uma experiência de realidade 

aumentada onde o público vai ter a possibilidade de imergir um cenário virtual».  

Para além de dar a conhecer os grandes carnívoros europeus, esta exposição é também mais uma 

face visível do projeto Life Med-Wolf, de que o Grupo Lobo, uma associação não-

governamental de Ambiente cuja missão é a conservação do lobo e do seu ecossistema em 

Portugal, é o coordenador nacional. 

Francisco Petrucci-Fonseca, Presidente do Grupo Lobo, explica que esta exposição, em parceria 

com o MUHNAC, «insere-se numa das ações do projeto Life Med-Wolf, cujo objetivo é 

diminuir o conflito entre a presença do lobo e as atividades humanas, em regiões rurais onde os 

hábitos culturais de coexistência se perderam. Esta exposição possibilita o conhecimento de 

espécies emblemáticas da nossa fauna, com dados científicos apresentados de uma forma 

acessível ao público em geral».    

Direcionada para o grande público e para todas as idades, “Reis da Europa Selvagem – os 

nossos últimos grandes carnívoros” é uma oportunidade única para conhecer melhor estas 

espécies, mas também lança pontes para uma maior tolerância e compreensão para com estes 

grandes carnívoros. 

 

Notas para os editores: 

*Press Kit | no seguinte link  https://we.tl/J6Ug0YxjAH encontra algumas fotos que podem ser 

utilizadas com a atribuição do respetivo copyright, assim como mais informação sobre os 

últimos grandes carnívoros europeus (o link tem a validade de seis dias). 

 

Sobre o Grupo Lobo - Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema  

O Grupo Lobo é uma Organização Não-Governamental de Ambiente, independente e sem fins 

lucrativos, criada em 1985 com o objetivo de contribuir para a conservação do lobo e do seu 

ecossistema em Portugal. Para tal desenvolve atividades de divulgação e de investigação sobre o 

lobo, bem como promove a aplicação de medidas práticas de conservação desta espécie.  

    

Sobre o MUHNAC -  Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Museus da 

Universidade de Lisboa) 

O MUHNAC é uma Unidade Especializada da Universidade de Lisboa, que tem como missão 

promover a curiosidade e a compreensão pública sobre a natureza e a ciência e prestar serviços à 

comunidade académica e à sociedade, através da preservação e valorização das suas coleções e 

do património universitário, da investigação, da realização de exposições e outras ações de 

caráter científico, educativo, cultural e de lazer. A sede do Museu situa-se na Rua da Escola 

Politécnica, no coração de Lisboa (Príncipe Real) e inclui lugares classificados e repletos de 

história, tais como o Jardim Botânico de Lisboa (monumento nacional), o edifício da antiga 

Escola Politécnica, o Laboratório Chimico e o Observatório Astronómico da mesma Escola, o 

antigo Picadeiro do Colégio dos Nobres e o Observatório Astronómico de Lisboa (na Tapada da 

https://we.tl/J6Ug0YxjAH
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Ajuda). Os seus acervos totalizam quase 1 milhão de exemplares e incluem importantes 

coleções científicas, de história natural (abrangendo a botânica, mineralogia, paleontologia, 

zoologia e antropologia), de instrumentos e outros objetos histórico-científicos, uma biblioteca 

especializada e um arquivo histórico. 

 

Informações de contacto 

Serviço de Comunicação e Imagem 
Email: divulgacao@museus.ulisboa.pt 

Contacto: Raquel Barata 
Tel.: + 351 210 443 516 

Tlm.: + 351 933 735 913 
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