CONVITE
Conferência de Imprensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Conferência de Imprensa para apresentar
a Exposição “Coexistir com os Grandes Carnívoros –
O Desafio e a Oportunidade”
Dia 18, às 17h00, na Sala da Baleia do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da
Universidade de Lisboa. Com a presença de responsáveis portugueses e italianos do
Projeto LIFE MedWolf.

A Exposição “Coexistir com os Grandes Carnívoros – O Desafio e a Oportunidade” é uma
antevisão da grande mostra “Europa Selvagem”, que ainda em 2015 surgirá neste Museu com
peças nunca antes exibidas, num dispositivo cénico e museológico inédito.
É também a primeira iniciativa do género a divulgar em Portugal as problemáticas da
convivência com os últimos grandes carnívoros europeus: o lobo, o urso, o lince e o glutão.
A par da inauguração da exposição, será realizada uma Conferência de Imprensa com a
coordenadora internacional do Projeto LIFE Med-Wolf, Valeria Salvatori (IEA-Itália),
Francisco Fonseca (Grupo Lobo, FCUL), coordenador nacional, e José Pedro Sousa Dias,
diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa
(MUHNAC).
A mostra integra conteúdos de âmbito europeu, que darão ao visitante um conhecimento mais
aprofundado dos grandes predadores europeus e de aspetos fulcrais para a sua conservação; da
vertente cultural ao ecoturismo, passando pela caça e pelos diferentes habitats.
O seu objetivo é promover o interesse do público pelo tema da conservação destes animais, por
vezes polémicos, e uma reflexão, fundamentada na extensa informação presente, sobre o
caminho a seguir numa Europa cada vez mais humanizada, mas que terá de (re)aprender a
conviver com as suas espécies mais carismáticas.
Em caso de dúvidas ou questões, ligue o 217 500 073. Contamos com a sua presença a partir
das 17h00 de dia 18 de Maio, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Sala da
Baleia.
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