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Muitos de nós pensam que o melhor é mantermonos bem
longe do ursopardo ou do loboibérico. Reis da Europa
Selvagem – Os Nossos Últimos Grandes Carnívoros quer
mostrar que isso não é bem assim e que devemos saber
partilhar o território com estes animais.

No inı́cio, só vemos pegadas. “Sã o elas que nos dã o muitas
informaçõ es. Nã o é preciso chatear os animais, eles já nos
contam uma histó ria com elas”, diz‑nos Francisco Petrucci
Fonseca, presidente do Grupo Lobo, logo no começo da
exposiçã o Reis da Europa Selvagem – Os Nossos Últimos
Grandes Carnívoros, inaugurada esta quinta‑feira. A exposiçã o
inicia‑se assim com pegadas em painé is com os nomes
cientı́ icos dos animais, nã o porque os carnı́voros sejam
autê nticos assassinados e apenas possamos ver os seus
rastos, mas porque as pegadas sã o uma forma de conhecer os
seis protagonistas da nova exposiçã o temporá ria no Museu
Nacional de Histó ria Natural e da Ciê ncia
(http://www.museus.ulisboa.pt/pt‑pt/reis‑da‑europa‑
selvagem) (Munhac), em Lisboa.
Depois de feita a apresentaçã o, é altura de conhecer as
personagens. Para isso, na primeira das duas salas da
exposiçã o, estã o exemplares naturalizados (embalsamados)
destes animais: está um urso que pode assustar os mais
receosos, um lince com orelhas a iadas ou um lobo que até
parece que está a uivar. Nas paredes encontram‑se as
identidades e caracterı́sticas destes animais. E quem sã o
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eles? O lince‑ibé rico
(https://www.publico.pt/2016/12/14/ciencia/noticia/o‑
genoma‑do‑linceiberico‑veio‑mostrarnos‑quao‑fragil‑ele‑e‑
1754853), que é o felino mais ameaçado da Europa, e o lince‑
euroasiá tico, o maior felino do continente europeu. Lá está
també m o lobo‑ibé rico, o ú ltimo grande predador da fauna
portuguesa, e o urso‑pardo, o rei dos grandes carnı́voros
europeus. Ou ainda, um carnı́voro mais conhecido no Norte
da Europa, o glutã o, que é a hiena do Arctico. “A exposiçã o é
uma histó ria contada com dados cientı́ icos”, aponta Cristiane
Bastos Silveira, curadora da colecçã o de mamı́feros do
Munhac.
E porquê agora uma exposiçã o sobre grandes carnı́voros? “Já
era tempo, porque todos eles já estiveram ameaçados de
extinçã o e a pouco e pouco, com a vontade das pessoas, tê m
vindo a recuperar. Temos de coexistir com os animais”, conta
Francisco Fonseca. “O io condutor é mesmo a nossa
coexistê ncia com eles”, sublinha Cristiane Bastos‑Silveira.
P��BLICO ‑ Foto Glutã o A.Landa
Há dois anos que esta exposiçã o estava a ser preparada pelo
museu e pelo Grupo Lobo. Este ú ltimo participou atravé s do
projecto Life Med‑Wolf‑Boas Prá ticas para a Conservaçã o do
Lobo em Regiõ es Mediterrâ nicas, que em Portugal promove a
coexistê ncia entre o ser humano e o lobo na regiã o da raia, na
zona da fronteira entre o Douro e o Tejo. E como está a
situaçã o do lobo‑ibé rico em Portugal
(https://www.publico.pt/2016/10/26/sociedade/noticia/p
opulacao‑de‑lobo‑iberico‑estavel‑em‑portugal‑1748929)?
Actualmente, no Parque Nacional da Peneda‑Gerê s e no
Parque Natural do Montesinho, assim como na Serra da
Arada e na zona de Trancoso, a populaçã o está está vel. Já a
sul do rio Douro a populaçã o está está vel, mas tem baixa
densidade. “Qualquer coisa que se faça, pode pô r em causa a
viabilidade deste nú cleo”, salienta Francisco Fonseca. Mas
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nesta exposiçã o, a espé cie mais ameaçada é o lince‑ibé rico,
que está classi icado como “criticamente em perigo” no
“Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”.
Continuemos pelos trilhos dos carnı́voros. Para tal, é
necessá rio ir até aos seus habitats. Ao longo da exposiçã o, há
mapas com a distribuiçã o das espé cies nos vá rios paı́ses,
fotogra ias e um espaço de re lexã o com imagens “mais
sensı́veis”, como atropelamentos. No inal da primeira sala,
há painé is sobre as ameaças que estes carnı́voros correm e
ainda o que pode ser feito. E como podemos fazer alguma
coisa? “Exercendo a cidadania”, resume Francisco Fonseca.
Há ainda espaço para personagens secundá rias: també m
fazem parte do ecossistema dos “reis da Europa selvagem” e
muitos sã o presas deles, como o coelho‑bravo. Entre
personagens secundá rias e protagonistas, ao longo da
exposiçã o encontram‑se 40 animais naturalizados. Mas de
onde vieram estes exemplares?
PUBLICO ‑ Foto Um dos animais naturalizados DR
Cristiane Bastos‑Silveira começa por contar que, devido ao
incê ndio de 1978 na Escola Polité cnica, se perderam as
colecçõ es zooló gicas. Por isso, a partir do inı́cio da dé cada de
80, a colecçã o de mamı́feros do museu foi‑se formando com
as doaçõ es à Universidade de Lisboa, nomeadamente da
Faculdade de Ciê ncias. Muitos cientistas, depois estudarem
os animais, doavam‑nos ao museu, como é o caso do ouriço e
da perdiz. Depois, o museu també m foi adquirindo colecçõ es
de escolas secundá rias, como é o caso do coelho‑bravo. E há
també m uma novidade nesta exposiçã o: uma doaçã o de
animais naturalizados feita pela famı́lia do engenheiro civil
Valentim dos Santos, de Vila Franca de Xira e que morreu em
1997. “Nesta colecçã o estã o 26 animais dessa doaçã o. Estes
animais, que já foram de caça, ganham um valor cientı́ ico
para nó s e para o pú blico”, a irma a curadora.
Uma sel ie com um urso
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E ainda possı́vel estar num montado com o lince‑ibé rico e
numa montanha com o lobo. “Queremos mergulhar o pú blico
nos habitats dos dois grandes carnı́voros da Penı́nsula
Ibé rica”, desa ia Cristiane Bastos‑Silveira, enquanto aponta
para dois dioramas desenvolvidos no Munhac. Mas o
caminho nã o termina aqui. E na ú ltima parte da exposiçã o
que tudo se torna interactivo. Há pegadas coloridas no chã o
para seguir o rasto dos carnı́voros. E num canto está uma
clareira com 14 livros sobre os protagonistas da exposiçã o.
Quem ainda quiser uma recordaçã o vai poder tirar uma sel ie
num cená rio virtual com os ursos da Cantá bria, em Espanha.
PUBLICO ‑ Foto Urso‑pardo B.Kristiansson
Alé m disso, Francisco Fonseca adianta: “E uma exposiçã o que
nã o vai icar está tica.” Mais para a frente, o cená rio virtual irá
mudar, serã o també m incluı́dos outros animais
naturalizados, tudo isto até Dezembro de 2019, quando
terminará a exposiçã o. Já a 11 e 12 de Março haverá visitas
guiadas, à s 16h e 11h, respectivamente.
Antes de sair da exposiçã o, há que observar com atençã o as
paredes. Nelas há nomes comuns das espé cies em vá rias
lı́nguas, bem como expressõ es populares que todos já
ouvimos, como “nã o vendas a pele de urso antes de o matar”,
“olhos de lince” e “lobo em pele de cordeiro”. “Nã o queremos
apagar estas histó rias, mas queremos tentar construir
outras”, diz a curadora.
Muitas das expressõ es sã o consideradas depreciativas e nã o
re lectem a verdadeira identidade dos animais. No entanto,
Francisco Fonseca conta que já vai tendo muitas histó rias
sobre uma boa coexistê ncia entre lobos e humanos. Para os
lados de Bragança, algué m lhe terá dito: “O lobo é o pastor do
pastor. O lobo obriga o pastor a tomar determinados
cuidados e nã o deixa fugir o gado.”
Artigo original: Link 
(https://www.publico.pt/2017/03/03/ciencia/noticia/naoepreciso
termedonestaexposicaoosgrandescarnivoroscoexistem
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