A.I.P.L.
Associação dos Industriais de Panificação de Lisboa

CONVITE

Exmo.(a) Sr.(a) Confrade(sa)

Por ocasião da comemoração do 1º ano de vida da Confraria do Pão de Santo António, que tem
como fins a defesa, valorização e divulgação, não só, do Pãozinho de Santo António mas de todo o
pão em geral, no próximo dia 8 de maio irá decorrer uma cerimónia para entronização de novos
Confrades.
A Cerimónia irá realizar-se no auditório do CFPSA – Centro de Formação Profissional para o Setor
Alimentar na Pontinha, com início pelas 11H00.
A Cerimónia consistirá numa breve apresentação dos Estatutos da Confraria, assim como uma
apresentação histórica e antropológica da tradição do Pão de Santo António, da responsabilidade da
Dra. Mouette Barboff, autora do livro “A Tradição do Pão em Portugal”.
Seguir-se-á a entronização dos novos Confrades, que contará com a presença de Convidados de
Honra como o Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, o Sr.
Presidente da AHRESP e o Sr. Diretor do EGEAC.
Posteriormente, decorrerá o almoço de confraternização no restaurante, também, do CFPSA, onde
poderá sentir de perto este mundo da padaria portuguesa. O almoço terá um custo de 15,00 €.
Esperando que a aceitação deste convite nos possa ser confirmada, através dos seguinte contatos:
Tlf.: 213556769 – 916237537 (Tânia Cunha/AIPL) ou email: associacaoipanificacao@hotmail.com
Agradecendo, desde já, a honrada presença de V. Exa., apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
De V. Exa.
Atentamente,

Lisboa, 26 de Abril de 2013
(Diamantino S. Moreira)
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