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Exemplares entrados durante os anos de 1982 e 1983: J 

Um par de chinelos, trabalho de Macau. (Oferta do Exzw .S`r. Francisco Guimarães) . 
Uma medalha de bronze do Instituto da Defesa Nacional. ( Ofirta do M0/M0 Instituto) . 
Uma medalha de bronze, comemorativa da inauguração do Hospital da "Santa 

Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia. (Oflrta do Exflfl* Sr. Domingos‹Perezra). 

Uma medalha de bronze, comemorativa do IV Centenário da 1_a edição dos Lusía- 
das. (Oferta do Ex/'10 Sr. Domingos Pereira). . . 

Dois pratos de faiança pintada a azul representando a Pedra Formosa, coMemo- 
rativa do 1.° Centenário da Sociedade Martins Sarmento. (Oferta do Ex." Sr. En.g.° 
josé Maria Gomes Alie: e Ex." .S`r. Francisco Guimarães). . 

Dois legues, um de madeira e outro de marfim, ambos com seda bordada. (Ofirta 
do Ex." Sr. Dr. fosso de Barros da Roera Carneiro) . 

Um tijolo, proveniente do Campo da Poldraria de Cima, concelho de Felgueiras. 
(Oferta do mesmo) . 

Uma pia de granito, grão ano e esbranquiçado, com pequena bica, proveniente 
do Campo da Poldraria de Cima, concelho de Felgueiras. (Oflrta do mesmo) . 

Oito desenhos a ponta de feltro representando ‹‹Recantos típicos de Guimarães», 
da autoria do Ex.m° Sr. Francisco José Salgado Guimarães. ( Oferta do Autor) . 

Três moedas da República Portuguesa: 1.000$00; 750$00; 500$00. (Adquiridas 
por compra). , . . 

»,  
. 

Uma medalha de bronze, representando O industrial Manuel Gonçalves (Ofizrta 
Têxtil Manuel Gonçalves). , 

Uma medalha de bronze, comemorativa"da Assistência aos Peregrinos a Fátima 
em 1976. (Oferta do Serviço de Assistência do Ordem de Malta) . 

A 
Uma medalha de bronze, comemorativa dos 47 anos como vila, da Vila Praia de 

Ancora. (Oferta do Ex." Sr. Domingo: Pereira) . 
28 moedas de S. Tomé e Príncipe, 2 do Arquipélego¡.dos Açores e 2 da Ilha da 

Madeira. (Ofifrta do Ex.'"0 Sr. Raul Ferreira 'Gon¿a11›e.r).; ' ' 

6 medalhas de bronze, .representando os Painéisde S.Vicente de*Fo;a,» (Ofiería da 
Banco Borges Sá' Irmão). › . . . . . .z . › › .. 
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,Outras . entradas : 

Uma máquina de escrcvr. ( Oferta do Ex." Sr. Francisco ]o.ré Salgado Guimarães) . 
Uma máquina de projecção. (Ofirta do ermo) . 

Guimarães c Sociedade Martins Sarmento, 31 de Dezembro 1983. 
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