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Mensagem da Comissão 
 
Cá estamos nós (após adiamentos infelizmente justificados) a re-lançar 
mãos à obra de promover o 2º Encontro dos quatro ramos nortenhos dos 
LENCASTRE, oriundos da mesma matriz genética de finais do século 
XVIII, mas todos entroncando em D. João II (o Príncipe-Perfeito).  
 
Pela experiência vivida em 2004, julgamos que a periodicidade destes 
encontros deva ser de cerca de 2 anos. Não começamos tarde, pois os 
encontros mensais do núcleo duro realizam-se desde meados de 2006. 
Estivemos novamente à beira do sucesso, não fosse o recente falecimento 
de mais um parente familiar.  
 
Assim, pelas razões anteriormente invocadas, optou-se por re-programar a 
reunião para o sábado: 3 Fevereiro 2007. 
 
Este dia seleccionado para o 2º Encontro Lencastre ocorre 620 
anos após o casamento de D. João I (já Rei de Portugal) com 
D. Filipa de Lencastre (filha de John of Ghant, neta do Rei de 

Inglaterra Eduardo III) realizado na Catedral do Porto no dia 2 
de Fevereiro de 1387 ! Este casamento seria descrito em pormenor 
por Fernão Lopes na Crónica de D. João I. 

( http://atelier.hannover2000.mct.pt/~pr367/CasamentoDJoaoI.htm ) 
  

 
 

O Programa que propomos é novamente o de um encontro diversificado com 
múltiplas vertentes de convívio espiritual, familiar, intelectual e recreativo, 
que valerá pelo seu todo e não apenas por qualquer uma das suas partes. 
 
 

http://atelier.hannover2000.mct.pt/%7Epr367/CasamentoDJoaoI.htm


2ª REUNIÃO FAMILIAR DOS 
LENCASTRE 

Casa dos Coimbras e Casa de Infias, cidade de Braga 

3.Fevereiro.2007 
 
Sabemos que quem vive mais afastado, da Área Metropolitana do Grande 
Porto ou do Minho-Central, terá maior dificuldade em se adaptar ao 
Programa que propomos: e por isso se re-programou a data para permitir a 
todos um melhor planeamento, a ocorrer dentro de 6 semanas. 
 
Notem que é almoço de um sábado. Permitam-nos apelar para a alegria 
que constitui um meio-dia de franca e aberta confraternização entre todos 
os Parentes com relacionamentos rejuvenescidos há já 2 anos, ou nalguns 
casos até talvez ressuscitados. Assim, contamos com a vossa adesão! 
 
 
Precisamos então de uma resposta de pré-inscrição via telefone, email ou 
ao parente mais próximo da Comissão o mais tardar até 20 de Janeiro de 
2007. 
 
 
O pagamento final (cheque, depósito ou transferência; ou ainda 
pagamento directo ao familiar mais próximo da comissão) deverá ser 
realizado até 27 de Janeiro, com vista a preparar a logística completa. 
 
Para facilitar e acelerar esta última etapa através de um simples depósito 
em conta ou de transferência bancária, foi criada uma conta de depósito à 
ordem no banco Barclay’s com o seguinte NIB: 0032-0301-0020-
0034064-38 .  
 
 
Quando nos confirmarem o número de presenças (e suas identificações 
familiares, para acelerar a eventual emissão de identificadores) e/ou a 
realização do eventual pagamento na conta atrás indicada, por favor não se 
esqueçam de nos comunicar o número do talão de deposito ou da 
transferência bancária realizada. 
  
 
Assim, agora só nos resta esperar com confiança na vossa resposta 
atempada e especialmente positiva ! 
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Aproveitamos a oportunidade para vos desejar os nossos melhores votos de 
uma Santa Época Natalícia, e que o Novo Ano 2007 seja portador da 
melhor saúde e da prosperidade possível. 
 
 
Com os nossos melhores cumprimentos. 
 
 
Paulo Lencastre e Nuno Lencastre       (Ramo 1 : Gaspar Lencastre)  
Ancede’s & Luís (e Diogo) Lencastre 
                                           (Ramo 2 : Ana Rita Lencastre) 
Rui Carneiro de Barros  &  António Lencastre Godinho 
                                (Ramo 3 : Arcângela Angélica Lencastre) 
João Abreu Lima                 (Ramo 4 : Mariana Vitória Lencastre) 
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Programa Provisório 
 

1. A Saudade 
 

Relembremos os Parentes que já nos deixaram ... 
 

11:15–Encontro inicial junto à Capela de Nª Srª da Conceição (Capela dos 
Coimbras), monumento nacional de estilo manuelino datada de 1525 
com interior da autoria de João de Ruão, localizada no centro 
histórico de Braga:( http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_e_Capela_dos_Coimbras ) 

 

 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_e_Capela_dos_Coimbras
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      (Seguir trajectos alternativos e instruções de parqueamento, que 

serão indicados em email posterior). 
 
11:30–Missa na Capela de Nª Srª da Conceição, da Casa 

dos Coimbras.   



2ª REUNIÃO FAMILIAR DOS 
LENCASTRE 

Casa dos Coimbras e Casa de Infias, cidade de Braga 

3.Fevereiro.2007 
 

2. Os Novos Relacionamentos 
 
Mais motivamos pela lembrança e evocação das nossas memórias colectivas, 
identifiquemo-nos em confraternização inicial em torno de um aperitivo de 
boas-vindas. 
   
12:30–Contactos iniciais e alguma familiarização com as identificações 

(para os iniciados)    
     –Seguir trajectos de acesso à Casa de Infias (cerca de 5-10 minutos) 

e instruções de parqueamento, que também serão indicados em 
email posterior      

     –Cumprimentos de boas-vindas (já nas instalações da Casa de Infias, 
na cidade de Braga)      

     –Fotos e/ou vídeo de boas-vindas (mantendo-nos unidos !)  
 
 

3. O Lazer Gastronómico 
 
Façamos uma pequena incursão para o Salão de Recepções da Casa de 
Infias, para apreciar valores gastronómicos (frugais) em ambiente mais 
familiar (espera-se nesta altura, mais entrosamento dos Ramos). 
 
13:00 às 15:00 – Almoço completo (sopa de legumes + lombo de porco 

assado com arroz bróculos e batatas assadas + quente e frio + 
fruta laminada + VVeM branco e tinto) 

 
4. O Lazer Cultural da Reunião Familiar e Recreativa 
 
15:00–Intervenções breves de alguns representantes dos quatro Ramos        

(Em simultâneo com o café e aperitivo ...)   
15:30–Passeio pelas instalações da Casa de Infias e sua envolvente 

ambiental; mais fotos e/ou vídeo; continuação da confraternização 
familiar em harmonia com as instalações 

16:00–Fotos de grupo e por ramo 
16:30–Breve história da Casa de Infias em Braga 
16:45–Intervenções livres sobre reuniões e actividades futuras, e sobre 

pormenores e dados dos Ramos 
17:00–Caldo verde e bola de carne (para a viagem de regresso) 
17:30–Oportunidade final para actualizar dados e ficheiros  
17.45 às 18:00–Despedidas (até sempre, espera-se ...) 
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5. A Dolorosa... 
 

Para garantir o sucesso desta segunda iniciativa, procuramos conter os 
custos para maximizar o número de participantes por Agregado Familiar de 
cada Ramo, mantendo o custo já praticado em 2004. 
Lembramos que no caso desejável de presença do agregado familiar 
completo de cada participante do Ramo Lencastre respectivo, cada 
elemento de idade inferior a 12 anos é contabilizado como meio adulto. 
 
É nosso objectivo assegurar pelo menos a presença de cerca de 100 
pessoas (mínimo ideal) para o que contámos com a vossa generosidade em 
procurar motivar os familiares do ramo respectivo e comparecer em peso 
sem falta! (Notem que na 1ª Reunião dos LENCASTRE, realizada na Casa 
de Rosende em Paços de Ferreira a 13-Novembro-2004, compareceram 
cerca de 210 almas Lencastre, incluindo consortes). 
 

O custo individual desta iniciativa é de 30 Euros, a ser realizado até 
27 de Janeiro de 2007 (ou enviado para qualquer contacto abaixo 
indicado, ou por depósito ou por transferência bancária para NIB: 0032-
0301-0020-0034064-38 ). 

  
 

6. Os Contactos 
 
Para pré-inscrição ou confirmação provisória de presenças até 20 de 
Janeiro de 2007, telefonar enviar email ou contactar o Elemento da 
Comissão do Ramo respectivo, abaixo indicado: 
 

Paulo Lencastre                     (93-7333041 ; plencastre@porto.ucp.pt) 
Nuno Lencastre                    (93-3546464 ; nuno.lencastre@oninet.pt) 
Paulo MVP Figueiredo                         (91-7502520 ; pmvpf@sapo.pt) 
Ancêde´s                               (91-6898238 ; adelaideancede@iol.pt) 
Luís Lencastre                     (91-7272326 ; luislencastre@vodafone.pt) 
Diogo Lencastre                                          (diogo@lencastre.com) 
Rui Carneiro de Barros          (22-5081882; 91-4385405; rcb@fe.up.pt) 
António Lencastre Godinho 
                       (22-6170136; 91-9381789; agodinho@mail.islagaia.pt) 
João Abreu Lima      (96-9856205; 258-941206; paulo.cerquinho@clix.pt) 
 
 

mailto:plencastre@porto.ucp.pt
mailto:nuno.lencastre@oninet.pt
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O envio do pagamento final até 27 de Janeiro preferencialmente por 
depósito ou por transferência bancária, ou por pagamento directo no 
próprio dia (só em casos especiais justificados), também pode ser realizado 
para qualquer dos seguintes contactos (com detalhes mínimos das 
identificações familiares das presenças confirmadas): 
 
 
Paulo ou Nuno Lencastre 
                                 (Casa do Fojo, Canidelo, 4400-232 V.N.Gaia)  
 
Ancêde’s                       (Rua Artes Gráficas 60 – 1º Dtº, 4100 Porto) 
 
Luís Lencastre 
                             (Rua Raúl Brandão 25, Foz do Douro, 4150 Porto)  
 
Rui Carneiro Barros (L-311332) 
                      (Rua Eugénio de Castro 370 – Apt 66, 4100-225 Porto) 
 
António Lencastre Godinho 
                                     (Rua de Serralves 1088, 4150-705 Porto) 
 
João Abreu Lima 
                             (Casa do Outeiro, Arcozelo, 4990 Ponte do Lima) 

 
 

7. O Traje 
 

Porque se pretende desenvolver uma reunião o mais relaxada e natural 
possível de uma FAMÍLIA ESPECIAL, o traje é informal, ou de passeio. 


