
Mensal Note
O ano 2008 tem sido um ano de muitos
eventos e noticias no nosso centro. Todos os
meses o Mensal N.P.C.C. oferece anúncios e
historias necessários para que você fique
informada de tudo que se passa na nossa casa.
Nós mandamos o Mensal para a casa de todos
os nossos sócios – ou por email ou correio
e há sempre cópias extras na sede, e digo
sinceramente que eu fico chateado quando
sócios complicam que não foram informados
de uma festa. O NPCC não é o meu centro.
O Centro é seu, é nosso. A obrigação da
direcção é informar os sócios das festas que se
vão realizar, e nós decidimos que o mensal é a
maneira mais certa para fazer isso. As festas são
anunciadas com acedência e dá muito tempo
ao sócio para decidir se vai atender, e para
comunicar com nós.
O NPCC têm um grupo de pessoas belíssimas
como sócios, e o nosso Centro têm a possibili-
dade de ser a melhor associação portuguesa no
Ontário. Mas para isso temos que trabalhar
juntos. Se você quer atender uma festa, ou se
quiser oferecer a sua ajuda, por favor mande
um email, ou telefone para o centro, ou fale
para alguém da direcção, ou mande uma carta.
É com prazer que eu estou á frente deste
Centro, mas se nós puxamos para a frente e
outros puxam para traz, é impossível ir longe.

Patrocinadores
Este mês temos duas festas que sem a ajuda
dos nossos patrocinadores era impossível.
Quero agradecer aos nossos a eles por a ajuda
e o apoio que eles nos deram este mês.
José, Albertina, Bruno e Ivete Miguel – 
A família Miguel ofereceu o bacalhau para a
Festa do Bacalhau. Este donativo deu nos 
a oportunidade de trazer o Starlight a Oshawa
sem puxar muito por as carteiras dos sócios.
Júlio e Ângela Manuel – Como nos meses
passados, os caros patrões do Portugal
Groceries ajudaram o nosso Centro. Este mês
ofereceram um que vai ser rifado na Festa do
Bacalhau.
Rafael Roberto – O Coldwell Banker já foi
patrocinador de varias festas – o Aniversario,
Fiesta Week, e este mês foi o Torneio de Golfe.
O Rafael também envia o Mensal todos os
meses para o nossos sócios.
Patrocínios do Golfe – Na ultima pagina está
a lista dos patrocinadores do torneio.

Yard Sale
Chuva...e não admirou nada! Mas como
costume, nós continuamos com o plano e o
dia foi um sucesso. Os fregueses apareceram e
compraram os nossos artigos. Até eu comprei
um galão de 54 litros para o meu vinho
(obrigado ao Alberto Pinto por este donativo).
E obrigado a todos que fazerem ofertas. Com
o dinheiro do yard sale o centro vai comprar
uma “barra magica industrial” para a cozinha.
Muitas barras magicas, que pertenciam a
pessoas que ajudaram na cozinha, entravam
novas e acabavam por ir para o lixo ao fim de
relar sopa para 200 pessoas...cansadas e
queimadas! Por essa razão achamos que é uma
compra que faz falta para o futuro do Centro. 

Cartões de Sócio
Já que 2008 marca 25 anos do NPCC, foi
decidido oferecer cartões novos aos sócios. Os
cartões foram desenhados por o Sérgio Matos
com a intenção de nos lembrar das nossas
raízes como o Rancho do Minho de Oshawa.
Os cartões estão incluídos com este Mensal.

Cidadania Canadiana
Nós estamos sempre procurando maneiras
de promover o nosso Centro, e um método
é oferecer serviços que ajudam os nossos
membros.

Com a ajuda do Carlos Pinto, nós estamos
oferecendo aulas de preparação para
cidadania Canadiana. Se você ou aleguem
conhecido quizer aprovitar esta grande
oportunidade, aceitão-se inscricões até ao
dia 31 de Outubro 2008. Telefone para
Carlos (905.723.5513) ou Antonio Rosa
(905.723.1441).

Sarrabulho
O evento mais famoso do nosso centro está
a nossa porta e pedimos aos sócios para reser-
varem cedo. A comida nesta festa é sempre
espectacular, e com dois ranchos – o nosso e
o Rancho do Arsenal do Minho, vai ser uma
casa cheia para esta festa tradicional.

O Rancho
A estacão nova para o nosso grupo folclórico
chegou e podem ler a agenda para ensaios e
saídas no nosso website (northernportu-
gal.org/rancho). Nós perguntamos que
todos tomem nota das datas, porque só vai
haver telefonemas para casa em caso que seja
preciso trocar um ensaio. Também pedimos
que os dançarinos e tocadores chegaram 15
minutos antes dos ensaios para que podere-
mos começar a tempo. 
Se você não pode asistir a um ensaio, por
favor notifique o John Dantas 2 dias antes.
(rancho@northernportugal.org).
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Torneio de Golfe 
...E Mais chuva! A nossa direcção gosta de trabalhar certinha e acho que os eventos que or-
ganizamos ao ar livre provam isso! Dois piqueniques, um yard sale, um torneio de golfe e
chuva certinha para todos! Mas a chuva não afectou os concorrentes. Jogaram molhados, e
quando-se acabou o dia, a equipe vencedora foi do John Dantas (fundador do torneio em
2004), Fernando Costa, Joaquim Santos e Marco Silva. Parabéns a eles.
Queremos agradecer ao José Manuel Dantas e ao Alberto Caruso por organizarem o mel-
hor torneio até hoje. Esperamos que o torneio de 2009 ainda vai ser melhor.



Mensal Note
Every month our committee puts together this
newsletter we call Mensal N.P.C.C. There has
never been a point in our history when so
many exciting events were going on at our
center and this newsletter is your guide. This
Mensal available at our Centre and also goes
out via email, or snail mail to every member
of the NPCC, so when I hear members
complaining to me about not being notified
about something, it upsets me. The NPCC is
not my Centre, it is your Centre, our Centre,
and as the committee for 2008, our obligation

is to let all the members know about what
events are taking place, which we do in this
newsletter. So when you read about something
that you’d like to help with, or take part in,
please take a few seconds to reply–send an
email, phone the Centre, talk to a member of
the committee, write us a letter or leave a
message at the bar.
Our little Centre is composed of great and
talented people and with everyone’s cooper-
ation our Centre has the potential to be one
of the strongest Portuguese associations in
Ontario. 

Sponsors
As we all know, having sponsors gives us the
opportunity to provide our members with
bigger and better events and this month is no
different. So I’ll take a moment to thank the
sponsors for the wonderful support they've
offered our Centre. 

José, Albertina, Bruno and Ivete Miguel - The
Miguel family has graciously donated the all
the fish and olive oil for our Festa do
Bacalhau. In doing this, we were able to bring
Starlight and offer a great Festa at an afford-
able price.
Julio and Angela Manuel - As they do every
month, the wonderful people from Portugal
Groceries helped our Centre, this month with
the donation of a Presunto which will be
raffled at the Festa do Bacalhau.
Rafael Roberto - On top of their sponsoring of
our Anniversary, Fiesta Week and our Golf

Tournament, and Coldwell Banker has been
delivering the Mensal to your mailbox every
month since it’s conception. Thanks to them,
we’re able to offer our members a some insight
into what goes on at our Centre.
Golf Sponsors - Nineteen sponsors stepped up
to the challenge and made contributions to
our tournament, they are all listed on the back
page and on our website, thanks to you all.

Yard Sale
Rain was on tap for our yard sale, but once
again we pushed forward with our plan and
the day was a success. The yard sale organizers
decided to keep the sale inside and we had
dozens of people come through our Centre
buying up our old items....I personally bought
a 54 litre demijohn for my wine (donated by
Alberto Pinto... Thanks). Which leads me to
thank everyone who donated their personal
belongings to our cause...and what is the

cause? We’ve decided to use the money from
the yard sale to purchase a much needed
immersion blender for the kitchen. After
years of blowing up hand held Kitchen-Aid
mixers that our various cooks would bring
from home, not to mention the countless
hours they spent pureeing vegetables for soup,
we’re finally purchasing this much needed tool.

Membership Cards
Being as 2008 marks 25 years of the NPCC,
we decided to issue Special Anniversary
Membership Cards to everyone (included in
this mailing). Designed by Sergio Matos, these
cards are ment remind us of our humble
beginnings as a the Rancho do Minho de
Oshawa. 

Canadian Citizenship
We are always looking for ways to improve our
Centre, and one way is to offer services that
help our members better themselves. With the
help of Carlos Pinto, we are offering classes to
anyone wishing to become a Canadian citizen.
We are accepting applications until the 31 of
October, so if you, or somebody you know
would like to take advantage of this great op-
portunity, please contact Carlos at
905.723.5513 or Tony Rosa at 905.723.1441.

Sarrabulho
Our most famous event of the year is fast
approaching and we call on everyone to
reserve you’re seat now! 
The food at this traditional Festa is always
delicious, and the entertainment is magnifi-
cent. In addition to our Rancho we will also
have Arsenal do Minho joining us, and
dancing for the rest of the night.

Rancho
The new season for our dance group has
arrived, a schedule for practices and shows
is available on our website at northernpor-
tugal.org/rancho. We ask that everyone
take a look at the schedule and note the
dates and please be on time for all dance
practices. If you can’t make a practice,
please notify John Dantas (rancho@north-
ernportugal.org)

Golf Tournament
In continuing with the theme of every one of our outdoor functions, rain poured down on
our golf tournament, and to keep things consistant, we carried on. Cold, soggy and wet our
golfers played on, many playing all 18 holes! Congratulations to our tournament winners
were John Dantas (who founded the tournament in 2004), Fernando Costa, Joaquim Santos
and Marco Silva.
A huge thanks to Albert Caruso and Joe Dantas who organized our greatest tournament ever.



Escola Portuguesa
Como foi mencionado previamente, nós es-
tamos oferecendo aulas Portuguesas no
nosso Centro. A escola nova têm o nome de
Escola Fernando Pessoa, Oshawa, e com
apoio do Consulado Português,  novo
director e professor da escola é o António
Silva. Com mais de 25 alunos que foram
registados no primeiro dia, esperamos que
este projecto vai ser um grande sucesso. Boa
sorte a todos envolvidos.

Portuguese School
As was mentioned previously, we are once
again offering Portuguese classes at our
centre. The new school has been named
Escola Fernando Pessoa, Oshawa, and is
run by António Silva, with the approval
of the Portuguese Consolate in Toronto.
Close to 30 students showed up on the
first day and reviews from them seem
positive

Febras na Brasa - Batata Assada -Perú Assado - Arroz - Salada
Massa e Rojões à Moda do Minho - Papas de Sarrabulho
Sobremesa - Champarião - Caldo Verde

Actuação do Rancho Folclórico do Arsenal do Minho
Rancho Folclórico do Minho de Oshawa

Adultos 13-18 6-12
Socios $25 $15 $10
Não- Socios $35 $15 $10

Festa do Sarrabulho
Domingo, dia 12 de Outubro  1 hora da tarde

Festa do Halloween
No dia 25 de Outubro, o nosso Centro vai-
se transformar mais uma vez para uma casa
de fantasmas para a quinta festa anual do
Halloween. Organizada por Joanne Pereira e
Luís e Rosa Carvalho, esta festa é sempre 
espectacular. Os bilhetes são $12 para adultos
e $5 para crianças. Para mais informação, ou
para comprar bilhetes telefonem para Joanne
(905.623.0352)  ou Rose (905.728.8160).
Não vai haver bilhetes á venda a porta. Todos
os lucros dos bilhetes vão ser oferecidos para
o McLaughlin Durham Regional Cancer
Centre.

Halloween Party 2008
On Saturday, October 25th our Centre will
once again transform into a goulish room for
The Fifth Annual Halloween Party hosted by
Joanne  Pereira and Luis and Rose Carvalho.
This party is always a fun time for everyone -
pot-luck dinner, prizes for costumes dancing,
and much more. Tickets are $12 for adults
and $5 for children. To purchase tickets,
contact Joanne (905.623.0352) or Rose
(905.728.8160)-tickets will not be available
at the door. All the proceeds from the door
will be donated to the McLaughlin Durham
Regional Cancer Centre.
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 Escola de Fernando Pessoa

A Liga Portuguesa já começou e o cartão de sócio é o seu
bilhete para vir acompanhar a sua equipe. Para não-sócios
que quiserem ver os jogos, os preços são $5 para jogos
regulares e $10 para jogos clássicos (Benfica contra Porto
contra Sporting). No fim de semana o Centro vai
mostrar os jogos todos, mas de segunda-feira á seixta-
feira só podemos mostrar jogos se tivermos alguém para
abrir a sede. Se você gostaria de oferecer algumas horas
durante o dia para trabalhar no bar, vendo o jogo ao
mesmo tempo, por favor contacta Custodio Fernandes.

The new soccer season has started and we have purchased
the rights to all the Liga games. Our members will be able
to enjoy all the games for free (for non members there
will be an entry fee  of $5 for regular games and $10 for
the classic games -Benfica vs. Porto vs. Sporting). 
We will be showing all weekend games. Unfortunately
only some weekday games will be shown depending on
availability of a bartender. If you would like to volun-

teer a few hours during the day to work the bar while
enjoying a soccer game, please contact Gus Fernandes.



Festa do Sarrabulho
Domingo, dia 12 de Outubro  1 hora da tarde

Jantar em Outubro
No domingo, dia 19 de Outubro ás 13h em
ponto, vai-se servir um almoço no centro para
os nossos sócios. Nós seremos bacalhau assado
no forno com batatas cozidas e salada. Tam-
bém haverá pizza para qualquer um que não
gosta do bacalhau. Os preços serão $5 para as
crianças dos 6 aos 12 anos e $8 para jovens e
adultos. Obrigado à família Miguel mais uma
vez por o donativo de bacalhau para este
evento. Se você está interessado em se juntar
nos para o almoço, por favor contacte o
centro ou qualquer membro do direcção pelo
telefone ou email antes de quarta-feira dia 15
de Outubro. Não se vai fazer telefonemas para
este evento. O almoço seguido almoço haverá
uma assembleia geral ás 14h30 que deve ser
atendido por todos os sócios.  Sejem avisados
que as portas do centro serão fechados ás
14h30, para não haver interrupções. Pedimos
que todos sejem pontual.

luncheon in October
On Sunday, October 19 at 1 pm sharp, we
will be hosting a lunch at the Centre for
members only. We will be serving oven baked
salted cod with potatoes and salad and pizza
for anyone who doesn’t like cod. Prices will
be $5 for children 12 and under and $8 for
everyone else. Thank you to the Miguel
family for once again donating the fish for
this event. If you are interested in joining us
for lunch, please contact the Centre or any
member of the committee by phone or email
by Wednesday October 15. We will not be
calling anyone for this event. 
The lunch will be followed by a general
meeting at 2:30 that should be attended by
all members. Please be advised that the doors
to the Centre will be locked at 2:30, so please
be punctual.

A Sede
Eu gostaria de tomar esta oportunidade de anunciar o programa do
Outono para a nossa e de agradecer ás pessoas que todas as semanas
interrompem as vidas deles para nos servirem. Algumas das
mudanças incluem a partida de Jorge Patrocínio que está tomando
uma intervalinho do bar, após três anos de grande serviço. A tomar
seu lugar nas segundas-feiras será José Miguel e Armando Brito,
terças-feiras será segurada por
David (Curelo) DeSousa,
quartas-feiras terá Cristiano
(não me peça uma bebida mistu-
rada) DeLima, quintas-feiras será
hospedada por um dos bármans
que trabalha mais para o nosso
centro Manuel Araujo, sextas-
feiras serão divididas entre a
equipe de Joe Dantas e Mark
Ganhão, e para acabar a semana
o Sr. Americo Varandas estará
fazendo galões e servindo bebidas
de nas noites dos ensaios. Os
jogos de futebol, como mencionados previamente, serão
controlados com uma programação separada. As horas novas da
sede serão da 19:30h até  23h. Eu gostaria de agradecer igualmente
ao Custodio Fernandes que passou horas incontáveis como gerente
da nossa sede desde. Este homem compra cerveja, retorna as
garrafas vazias, e põem tudo ajeito para que nós possamos ver os
jogos de futebol. este homem faz todo, e em nome dos membros
do NPCC, obrigado Custodio.

Member’s Lounge
I’d like to take this opportunity to post the fall schedule for the
member’s lounge and to thank all the bartenders who take time
from their lives every week to serve us. Some of the changes include
the departure of Jorge Patrocinio  who is taking a break from
bartending after three years of great service. Taking his place on
Mondays will be José Miguel and Armando Brito, Tuesdays will be

handled by David (Curelo)
DeSousa, Wednesdays will have
Cristiano (don’t ask me for a
mixed drink) DeLima, Thursdays
will be hosted by one of the
hardest working bartenders
Manuel Araujo, Fridays will be
split between the party animal
team of Joe Dantas and Mark
Ganhão, and Mr Americo
Varandas will be frothing milk
and serving drinks for everyone
attending the rancho’s dance
practices. Soccer games, as

mentioned previously, will be run on a separate schedule. The
new fall hours will be from 7:30 until 11:00.
I’d like to also thank Gus Fernandes who’s spent countless hours
since 2005 managing the member’s lounge. From buying beer and
returning empties to climbing on the roof and setting up new satel-
lite dishes so we can sit back and watch our soccer games this man
does it all, and on behalf of every member of the NPCC, thank you
Gus. 



Celebração de Aberttura
O BMO Bank of Montreal abriu uma
localidade nova na Taunton com a
Harmony (925 Taunton) e convidaram-
nos para juntar lhes na sua celebração da
abertura no dia 4 de Outubro, 2008. A
cerimónia oficial do “corte da fita” vai-se
realizar as 10h00 seguido pela aparência do
Wendel Clark (ex jogador dos Toronto
Maple Leafs) que vai assinar autógrafos das
10h30 até as 12h00. Para os miúdos vai estar
o BMO Bear e outras actividades. 
Agradecimentos á Jackie Galvão por estender
este convite maravilhoso.

Grand Opening Celebrations
BMO Bank of Montreal have opened their
new Taunton and Harmony Branch located
at 925 Taunton Road East have invited us
to join them at their Grand Opening
celebration on October 4, 2008. Official
Ribbon Cutting Ceremony will be at
10:00 a.m. followed by autograph
signing by ex Toronto Maple Leaf
Wendel Clark from 10:30 a.m. - 12:00
p.m. BMO Bear will be there for the
kids along with face painting and
animal balloons. Thanks very much
to Jackie Galvão for extending this
wonderful invitation.
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