
	  

ASSOCIAÇÃO NUMISMÁTICA DE PORTUGAL 
 

Associação Cultural e Científica - Instituição de Utilidade Pública 
(D.R., n.º 38, II.ª Série, de 14 de Fevereiro de 1996) 
Rua Angelina Vidal, 40 R/c 1170-020 Lisboa  

Tel. / Fax 218125142 geral@anumismatica.pt  
www.anumismatica.pt

 46.° ANIVERSÁRIO DA A.N.P. —  CONVIVIO E ALMOÇO ANUAL  

A ASSOCIAÇÃO NUMISMÁTICA DE PORTUGAL  realizará no próximo dia 23 de 
Novembro de 2019, o Almoço Anual do 46º Aniversário, tendo sido escolhido o restaurante 
“REAL FÁBRICA, sito na rua da Escola Politécnica Nº 275 Lisboa, junto ao Largo do Rato (Tel. 
213 852 090) 
 

Plano do Evento e Horários 
 

o 10H 45 – Concentração junto ao Atelier do escultor João Duarte, rua do Cabo, nº 3 A 
(junto à igreja de Santa Catarina, ao Rato)  

o 11H 00 – Início da Visita ao Atelier do escultor João Duarte  
o 12H 30 – Pequeno percurso a pé até ao restaurante para o Almoço. 
o 15H 00 - Apresentação e distribuição gratuita da publicação inédita n.º 61 da série 

«Estudos da Associação Numismática de Portugal», que é um estudo sobre “BENTO 
MORGANTI (1709 – C. 1770) “, curiosa personagem do séc XVIII, por Jaime M. M. 
Ferreira 

o 15H 30 – O sócio Iúri Filipe Andrade Fernandes fará uma breve apresentação da sua 
obra NUMÁRIA DO MESTRE DE AVIS, recentemente editada. 
 

Ementa do Almoço: 
 
Couvert : pão; manteiga; pasta de sapateira, ameijoas à Bulhão Pato e salgadinhos 
Prato de Peixe:  Arroz de tamboril c/ gambas 
Prato de Carne  Naco de vitela 
Sobremesa: doces e salada de frutas;  
Bebidas: água; vinho branco e tinto Montaria Reserva; cerveja; café  
 

NOTA: Os Sócios	  deverão	  fazer	  a	  sua	  inscrição	  através	  do	  telefone	  da	  Associação,	  nº	  21	  812	  51	  42	  ,	  até	  ao	  
final	  do	  dia	  20	  de	  Novembro	  (Quarta-‐	  Feira),	  indicando	  o	  nº	  de	  pessoas	  e	  opção	  de	  prato	  principal	  (Peixe	  ou	  
Carne).	  O preço do Almoço por sócio é de 20 €, a pagar no local. 
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