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Na sala ampla ecoam as 
vozes das crianças. “Onde 
está? Não encontro!”, diz 
uma. “Senhor, senhor. A ara-
nha fugiu”, chama outra diri-
gindo-se a Szymon Przebinda, 
responsável pela exposição. 
“Ah! Está aqui!” O entusias-
mo da descoberta mistura-se 
com o medo à medida que per-
correm cada um dos 45 terrá-
rios com aranhas e escorpiões 
presentes no Museu Nacional 
de História Natural e da Ciên-
cia (MUHNAC), em Lisboa.

Segundo refere o jornal 
Observador, o objectivo da 
exposição é fazer com que as 
pessoas percam o receio das 
aranhas, explica Szymon Pr-
zebinda. Embora alguns adul-
tos só aqui estejam porque 
os filhos ou netos insistiram 
muito. “Eu não gosto nada 
destas coisas, mas ela queria 
muito ver”, diz uma avó apon-

tando para a neta. “A minha 
filha é que não vinha de cer-
teza.” Mas até o medo é por 
vezes vencido pela curiosida-
de e a avó segue à procura de 
mais uma aranha no próximo 
terrário. A exposição tempo-
rária da empresa Araneus re-
sulta de uma colecção parti-
cular de Sebastian Waducki, 
responsável pela empresa e 
um dos três colaboradores da 
mesma, que já tem 20 anos. A 
exposição chega a Lisboa vin-
da de Espanha porque tem ob-
jectivos compatíveis com os 
do museu. “Aqui promovemos 
a curiosidade e a conservação 
da biodiversidade”, refere 
Raquel Barata, do Gabinete 
de Comunicação e Imagem e 
ao Serviço de Educação e Ani-
mação Cultural. “Não é um 
espectáculo”, diz, referindo-
se ao facto de os animais es-
tarem vivos. “É para que as 

pessoas os conheçam. E por 
isso acompanhamos os gru-
pos escolares – para falar da 
importância destes animais 
na natureza.”

Por se alimentarem sobre-
tudo de insectos, as aranhas 
desempenham um papel mui-
to importante no equilíbrio 
dos ecossistemas, evitando 
que os grupos de que se ali-
mentam se tornem pragas. 
Além disso, os humanos têm 
estudado o potencial da apli-
cação da seda das aranhas, 
por ser um material muito re-
sistente, e do veneno, para o 
tratamento de determinadas 
doenças. Na exposição que 
estará no MUHNAC até dia 
5 de abril, os visitantes vão 
descobrir que há tarântulas 
que libertam pelos urticantes 
quando se sentem em perigo 
ou que os escorpiões ficam 
fluorescentes quando ilumi-

nados com luz ultravioleta. 
E vão conhecer outros arac-
nídeos além das tarântulas: 

duas viúvas-negras, oito es-
corpiões, um pseudoescor-
pião e um amblipígio.

Exposição de tarântulas gigantes e escorpiões 
fluorescentes em Lisboa gera entusiasmo


