O “Northern Portugal Cultural Centre” este
ano está em festa. Este ano o Centro faz 25
anos de existência e por isso para este centro
ter sucesso há uns assuntos que precisa a
atenção dos seus membros.

VOLUNTÁRIOS
A direcção deste ano quer mais uma vez
agradecer á direcção anterior, ao nosso
rancho folclórico e a todos os voluntários
pelo o bom trabalho que foi feito no ano
passado. Por mais, quero agradecer aqueles
que vão dar o seu tempo para ajudar com as
funções deste centro este ano. Temos comités
já prontas a funcionar para que este 25º ano
deste centro seja um ano positivo. Precisamos
sempre de voluntários para trabalhos no
centro. Quem estiver interessado em ajudar
no bar, cozinha, rancho, limpeza, ou para a
Fiesta Week, pro favor liguem para o centro.

FESTAS
Este ano há muito evento e precisamos o
apoio de todos. Ha as festas habituais como
a Festa da Páscoa e o Sarrabulho e presentemente estamos a organizar uns eventos
grandes.
Festa da Miss em Abril – Este ano a votação
da nova Miss vai ser feito pelos membros.
Festa do 25º Aniversário em Maio – Jorge
Ferreira com artista local, Stephanie Tavares e

DJ TNT. Bilhetes á venda exclusivamente
para os membros até dia 31 de Março. Depois
desta data bilhetes vão estar a venda para
todos.
Piquenique em Julho – Este ano o
piquenique vai ser 2 dias. Vai haver fogo de
artificio no Sábado á noite e “camping” para
quem estiver interessado. Ao Domingo imos
começar o dia com o jogo de bola entre os
solteiros e casados, jogos par crianças,
torneio de sueca, ranchos e muito mais.

FESTAS PARA 2008
Festa da Miss
25º Aniversario
Fiesta Week
Piquenique
Festa do Bacalhau
Torneio do Golfe
Sarrabulho
Festa do Sócio
Natal das Crianças
Passagem de Ano

26 e Abril
24 de Maio
19 a 21 de Junho
19 e 20 de Julho
20 de Setembro
7 de Setembro
12 de Outubro
15 de Novembro
13 de Dezembro
31 de Dezembro

COTAS
As cotas dos membros têm de que ser pagas
antes do dia 31 de Março. Socios que não
tem as cotas em dia, não tem direito a
desconto nas festas nem a participar nas
reuniões. É bastante importante que as

Centro continua a ter sucesso. Cotas podem
ser pagas por “cheque” ou “cash” durante
horas de operação no bar. Para aqueles membros que já pagaram cotas, um grande obrigado.

MEDIA
Presentemente estamos a criar um website
para publicar o Centro via internet. Pede-se
aos membros se tiverem fotos, ideias ou
qualquer informação que possa ajudar criar
este website é bastante agradecido. Por mais,
quem quiser estar na lista de e-mail do
Centro para receber notícias sobre eventos
ou informação do clube, por favor mande
um e-mail para festa@northernportugal.org
Precisa-se fotos e vídeos para uma apresentação para a festa do 25º aniversário. Por
favor chame para o Sérgio Matos ou David
Ganhão mais rápido possível.
Para isto acontecer precisamos a vossa ajuda
e apoio. Se precisar de alguma informação
por favor aproxima-se a qualquer pessoa da
direcção, telefone para o Centro ou alternativamente pode enviar-nos um E-mail.
Pela Direcção,

cotas de todos sejam pagas para que o David Ganhão
Presidente
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Miss Northern Portugal
2008
Sabado, dia 26 de Abril, as 5:30

Jantar:
Sopa
Carne de Porco à Alentejana
Atuaçao do
‘Oshawa
Oshawa Italian Club
Dance Group
Group’
Rancho do Minho
de Oshawa
e Baile com
New Age
Entertainment
Adulto Sócio $1500
Não-Sócio $2500
Jóvem Sócio $1500
Jóvem Não-Sócio $2000
Crianças $500

