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Museu de Angra promove exposição O mundo do quartzo e feira de minerais 
 

 
 

 

O Museu de Angra do Heroísmo 
recebe, nos dias 10 a 13 de 
Novembro, uma exposição de 
minerais intitulada O Mundo do 
Quartzo, resultante de uma 
colaboração com o Museu 
Nacional de História Natural, da 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.  
 
Enquanto na Sala Dacosta é 
apresentada a exposição de 
quartzos, no Auditório do Museu 
decorre uma feira de minerais onde 
os visitantes podem adquirir peças 
de menor dimensão, mas de 
importância para o público em geral, para os coleccionadores e para os museus de minerais 
dinamizados pelos alunos, nas suas escolas, no espaço da disciplina de Ciências Naturais, em 
particular. 
 
No âmbito da exposição O Mundo do Quartzo, no sábado, dia 10 de Novembro, pelas 21h00, 
também no Auditório do Museu de Angra, o Dr. Rui Galopim de Carvalho – gemólogo, 
colaborador da Museu Nacional de História Natural, embaixador executivo do ICA (International 
Gemstone Association) e delegado da CIBJO (The World Jewellery Confederation) – profere uma 
palestra intitulada «Quartzo: da Terra ao Homem», na qual falará sobre o quartzo, a sua 
composição, utilização e variedades gemológicas. 
 
Para além dos dias 10 e 11 de Novembro, a exposição O Mundo do Quartzo estará também 
disponível aos visitantes durante todo o dia 12, segunda-feira. Neste dia, bem como no dia 13, 
são esperadas visitas das escolas da ilha, por se tratar de uma oportunidade única para os 
jovens visitantes e o público em geral apreciarem minerais de rara beleza e enriquecerem as 
suas colecções. 
 
O Serviço Educativo também acompanhará esta exposição, apoiando as visitas de grupos 
escolares e, com a colaboração do Dr. Rui Galopim de Carvalho, promovendo a troca de ideias 
visando a melhor organização das colecções de rochas e minerais que os alunos desenvolvem 
com o apoio dos professores das disciplinas de Ciências Naturais e Geologia. 
 
O Museu de Angra do Heroísmo abre as suas portas a esta exposição e feira na expectativa de 
receber todos aqueles que se interessam por minerais, bem como todos os visitantes que, neste 
momento do ano, começam a planificar as suas compras de Natal.    
                    


