
08H00/10H00 - Entrega dos produtos a concurso

10H00/13H00 - Prova Cega do Concurso

13H00 - Almoço/Convívio ACIP

15H00 - Sorteio dos Prémios Ceres e Lallemand

A divulgação dos vencedores decorrerá ao longo do
almoço convívio terminando com a atribuição
do 1.º Prémio.

Ementa

Entradas: Grelhados e Salgadinhos
Martini, Gin Tónico, Favaios e Vinho do Porto

Sopa: Creme de Ervilhas
Prato: Leitão da Bairrada
Sobremesas: Buffet de Doces e Frutas
                 
Bebidas: Vinho tinto, vinho branco, sumos, água,
café, digestivo e espumante

  

PROGRAMA

Para mais esclarecimentos, contacte a ACIP, através dos números:
239 852 410 / 969 852 981
ou dos endereços eletrónicos: sandra.barreiros@acip.pt e geral@acip.pt

Caros Colegas,
A ACIP – Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares vai realizar, no próximo dia 
28 de novembro, na Quinta do Outeiro, Tentúgal, Coimbra, o VIII Concurso ACIP – “O Melhor Bolo-Rei de Portugal”.

Consulte o Regulamento em www.acip.pt

Para os participantes* no
Almoço Convívio e a título de 
presente natalício, o Pai Natal 
ACIP vai chegar mais cedo... 
trazendo no saquinho das
prendas o sorteio de:

Localização
A vila de Tentúgal localiza-se a cerca de 16 km 
de Coimbra.

Na EN 111, que liga Coimbra à Figueira da Foz, 
encontramos a Quinta do Outeiro, em Tentúgal, 
com fáceis acessos, quer de Norte, de Sul ou 
do interior do país.
Vindo pela A1, pela A17 ou pelo IP3, terá que 
fazer a ligação à A14 e sair em Montemor-o-
Velho. Depois basta seguir pela EN 111, em 
direção a Coimbra, que em poucos kms irá en-
contrar a Quinta do Outeiro.

Coordenadas GPS:
40°12'59.6"N 8°36'09.7"W | 40.216562, -8.602684

Voucher Pestana Pousadas 
de Portugal de uma noite para
duas pessoas em Quarto Duplo
standard com pequeno-almoço 
incluído. Oferta Lallemand.

200 Kg de farinha. Oferta Ceres.

*Não inclui staff da ACIP, patrocinadores, elementos 
do júri e crianças.

Com a participação
musical de 

Luís Travassos
12H00

Venha conhecer e experimentar as mais modernas 
soluções MAXUS e PIAGGIO COMMERCIAL
VEHICLES que vão fazer crescer o seu negócio!


