
Estará o futuro da biodiversidade da Terra 
nas nossas mãos?

EXTINÇÃO
O FIM OU O INÍCIO?



A OTW traz pela primeira vez a Portugal a mais impactan-
te exposição do Museu de História Natural de Londres -
– EXTINÇÃO – O fim ou o início? que estará em exibição no 
Edifício da Alfândega do Porto, de 28 de Maio a 8 de Outubro.

Esta exposição apresenta mais de 60 espécies do museu 
londrino, entre as quais se incluem alguns dos elementos 
mais icónicos das suas coleções, desde fósseis de dino-
ssauros e de outras espécies extintas há milhares de anos, 
a espécies recentemente extintas como o golfinho de rio 
Baiji na China a, bem ainda, outras espécies em vias de 
extinção e que poderão ainda ser salvas.

A ampla interatividade dos visitantes com os elementos da 
exposição é garantida pela sofisticada tecnologia utilizada 
e a precisão científica dos conteúdos é certificada pela ex-
periência e know-how dos mais de 300 cientistas que tra-
balham nesta instituição internacional de pesquisa que 
iniciou a sua atividade em 1881.



Homo Extinctus?
O que é que o futuro nos reserva? Já existiram nove 
espécies de Homo na Terra, mas apenas uma ainda 
permanece: nós. 

Serão os humanos a terminar com a sua própria 
espécie? 

Será uma consequência das nossas ações?



Uma história tão antiga como a 
vida na Terra
Mais de 99% das espécies que viveram na Terra estão 
agora extintas. Esta exposição retrata o fascinante 
tema da extinção, através dos espécimes icónicos das 
coleções do Museu de História Natural de Londres, 
com uma envolvente combinação de vídeos de alta 
definição, trabalhos fotográficos impressionantes, e 
elementos audiovisuais cativantes e interativos. Juntos, 
trazem vida a espécies extintas e ameaçadas por todo 
o mundo, numa exposição imperdível não só para 
adultos, como para famílias e escolas.

Educativa, estimulante, 
interativa
A exposição tem como objetivo a ativa participação 
dos intervenientes. Os visitantes podem testar as suas 
estratégias de sobrevivência através de um jogo inte-
rativo em que orientam e adaptam as suas espécies 
virtuais para evitar ataques de meteoritos, erupções 
vulcânicas e mudanças climáticas. Outros elementos
interativos incluem a resposta a questões-chave sobre 
conservação e uma árvore de desejos onde os visi-
tantes podem partilhar os seus pensamentos e men-
sagens de esperança para o futuro.

O que torna o momento atual 
diferente?
A exibição revela a ciência por detrás da extinção. 
Descubra o que o registro fóssil nos diz sobre o nosso 
impacto no meio ambiente. Podem os cientistas estar 
corretos ao afirmar que estamos agora na sexta ex-
tinção em massa? Será que tudo isto faz parte de um 
ciclo natural? 
 



Conservação em prol do 
salvamento
Descubra como a atividade humana está a ameaçar 
e a causar a extinção das espécies. Aqui se incluem 
histórias como a do golfinho Baiji, que habitava o rio 
Yangtze na China e que foi declarado extinto em 2006. 
Pode ver um modelo à escala real que demonstra a 
beleza desta espécie, assim como ouvir testemunhos 
na primeira pessoa sobre a luta desesperada por 
proteger esta espécie, tão singular nos últimos mo-
mentos da sua existência.

Os programas de conservação salvaram inúmeras 
espécies. Pode descobrir várias histórias de conser-
vação de sucesso como a da oryx árabe. E onde se 
encaixa o vírus da varíola - uma espécie que delibe-
radamente erradicamos?
 



O fim ou o início? 
Como sobreviveram algumas espécies à extinção?
Descubra o que acontece depois da extinção das es-
pécies - como novas espécies evoluem e quanto tempo 
necessita a vida na Terra para recuperar das extinções 
mais catastróficas. Percecione o futuro e descubra que 
espécies conseguirão ou não sobreviver à medida que 
o nosso clima continua a mudar e os seres humanos 
consomem cada vez mais e mais recursos naturais.

 Extinção é uma exposição cativante, bem pensada e 
executada. Consegue transmitir a ameaça da extinção 
sem tornar o tema sombrio e pessimista, mostrando 
histórias de sucesso, e chamar à atenção para espécies
que se encontram atualmente em perigo, apresentando 
as atuais ameaças à biodiversidade em contexto com 
extinções anteriores.”
Ian Simmons, Centre for Life, 
Newcastle, UK



O objetivo desta exposição é esclarecer todas estas 
questões e, para o efeito, apresentamos:

•      mais de 60 espécies das coleções do Museu de 
       História Natural de Londres

•      filmes e audiovisuais interativos

•      atividades, jogos e outras tecnologias interativas 
       inesquecíveis

•      gráficos e textos esclarecedores

•      programas e eventos educativos adequados a 
       diferentes idades

•      palestras e conferências interdisciplinares com 
       distintos intervenientes de diferentes áreas de 
       saber

•      programas exclusivos, workshops e oficinas  
       interativas para grupos privados 

Formatos e Conteúdos



Para mais informações sobre a Exposição EXTINÇÃO:

www.extincao.com  
Telf. +351 220 404 436 
Telm. +351 967 359 976
reservas@otw.pt | info@otw.pt

Edifício da Alfândega
Rua Nova da Alfândega 
4050-387 Porto - Portugal

Museu da História Natural de Londres

Período de exibição 
28 de maio - 8 de outubro

Horário
Dias de semana: 10h às 18h
Fim de semana e feriados: 10h às 19h

Local
Edifício da Alfândega do Porto | 2000m2

Organização 
OTW

Direção geral
Paula Paz Dias Ferreira

Contactos
E-mail: paula.ferreira@otw.pt
Tel: 967 098 012

Produção:


