
O Futuro Do Mensal
Desde o primeiro Diário, que foi escrito
como uma brincadeira em Outubro de 2008
por uma ideia do José Miguel e David Ganhão
para anunciar uma festa para as crianças do
rancho, este boletim tem evolvido muito.
Quando nós oficialmente lançamos o Men-
sal no principio desde ano, as nossas intenções
eram para informar os nossos sócios de todos
os eventos do nosso centro, para oferecer aos
nossos patrocinadores um lugar para anúncios
e para mencionar algumas das pessoas da
nossa comunidade que fazem coisas para
nosso centro que muitas vezes são ignoradas.
Também utilizámos o espaço para o nosso
divertimento com fotos e palavras parvas. 
Embora que a produção deste passatempo tem
sido um prazer, o tempo investido é muito
para continuar nesta forma. Para escrever,
traduzir, encontrar imagens e logótipos,
desenhar e imprimir este Mensal consome
muitas horas cada mês. As nossas intenções
eram para oferecer o Mensal como um bónus
aos nossos membros para 2008, mas muitas
pessoa ganharam amizade a este papelinho e
por isso nós estamos muito orgulhosos e com
pena de não seremos incapazes de continuar a
produzi-lo após fevereiro do próximo ano.
Mas há uma esperança. Tony Dias sugeriu
envolver mais pessoas, especialmente os 
estudantes, obviamente mais jornalistas que
trabalham neste projecto mais fácil ele se
torna. Este boletim podia funcionar como um
jornal apropriado - escritores ingleses, 
escritores portugueses, fotógrafos e desen-
hadores. Para estudantes, esta seria uma
grande oportunidade que ajudasse abrir
portas no futuro, fora o grande serviço que
você estaria oferecendo a nossa comunidade.
Se qualquer um está interessado em se juntar
esta equipe por favor contacte David Ganhão
com suas ideias. Todos são bem-vindos.

Quim Barreiros 
Como todos já sabem, o NPCC terá a honra
de hospedar Quim Barreiros e seu conjunto
para uma noite de pimba, a música que ele
inventou no dia 30 de Novembro. Eu
gostaria de agradecer a todos que compraram
bilhetes, a casa está cheia! A festa começa ao
meio dia, o almoço será feijoada e haverá
frango assado e batatas fritas para as crianças.
Pedimos aos sócios para trazerem sobremesa.

Fundação do Trillium de Ontário 
Após muitos meses e muito trabalho, nós
fomos concedidos uma concessão $150.000
da Fundação do Trillium de Ontário para
ajudar a pagar pelas obras no nosso. A
apresentação vai-se realizar no nosso Centro
no dia 6 de dezembro ao meio-dia, e os sócios
são convidados. Haverá petiscos e bebidas
grátis para todos. Depois da apresentação,
haverá uma assembleia geral curta para os
sócios. Pedimos que todos traguem 
sobremessa.
Embora o projecto seja longe de termi-
nado, nós tomaremos esta oportunidade de
agradecer a algumas pessoas que nos ajudaram
a chegar a este ponto: O Carlos Pinto e a
Francis Scanga para os conselhos e ajuda
oferecidos; Carlos DeSousa e Tony Dias
por dedicar vosso tempo para trabalhar
com a nossa direcção, e por assistir a reuniões
do Trillium em nosso lugar e por preencher a
papelada necessária para chegamos a este
ponto; e finalmente Tony Rosa, a sua paixão
e o motor que continua a puxar este projecto
para a frente.

Natal das Crianças 
No dia 13 de Dezembro, o NPCC estará
hospedando a festa de Natal anual para as
nossas crianças. Nós teremos uma variedade
de actividades para entreter os nossos sócios
menores: uma area para colorir, outra para
brincar, a extravagância de decorar bolinhos
organizado por Jorge Leandro, uma com-
petição de “Rock Band”, um filme, a nossa
visita anual do Pai Natal e para jantar
haverá frango de churasco, batatas fritas,
arroz e salada. 
As festividades começarão á 1h, após da escola
portuguesa. Este ano, as crianças serão
separadas em grupos para que todos tenham
a oportunidade de explorarem as actividades
todas antes do jantar ser servido ás 5h. O Pai
Natal já confirmou seu compromisso e ele
disse que só vinha quando as crianças tinham
a barriga cheia! A seguir da visita do Pai Natal,
acabamos a noite com um filme para acalmar
as crianças antes da cama. 
Como o jantar será servido ás 5h nós pedimos
a metades dos pais para trazer sobremesas e
metade para trazer alguns aperitivos para as
crianças petiscarem durante o dia. Como esta
festa é para as crianças é preferido que todo

seja agradável para os miúdos e sem amen-
doim, por favor. Nós igualmente pedimos
que os pais comprem uma prenda para as suas
crianças avaliada ao redor de $15, e trazê-lo ao
centro, sem ser embrulhado, antes do dia 7
de Dezembro. Há duas razões porque nós
insistimos em embrulhar as prendas.
Primeiramente, nós gostaríamos de confirmar
que todas as prendas são mais ou menos igual
em valor. Tenho a certeza que que ninguém
quer explicar a sua criança porque Santa
comprou uma bicicleta para o Manuelzinho
e o meu Carlitos só recebeu uma caixa de
carrinhos, mas infelizmente, todos anos há
sempre alguém que tenta fazer a sua criança
mais especial que as outras ….por favor,
guardem isso para o dia de Natal em suas
casas. Em segundo, Santa quer usar o papel
igual….acredite-a ou não, a observação dos
miúdos é espectacular. 
Qualquer um que deseja participar neste
evento é pedido para registar suas crianças
(com a prenda) antes do dia 7 de Dezembro
e para deixar nos saber se você está trazendo
um aperitivo ou uma sobremesa. O evento
está grátis para crianças sob a idade de 12 e de
$10 para o resto.
Finalmente, Pai Natal pediu se todas as
famílias podiam trazer um brinquedo novo
para ele fazer um donativo no nome do
NPCC.

Pasagem de Ano
O fim de 2008 está aproximando rapida-
mente, e nós vamos fechar o ano com um
estoiro! A nosso festa começará ás 6h, e inclui
o jantar, música por New Age Entertainment,
marisco, Bolo Rei e Champanhe á meia-noite. 
Este ano nós iremos ter um tema preto e
branco para enfeitar o salão, e assim pedimos
se o vestuário de todos poderia combinar
com o tema. 
Os preços dos bilhetes são $60 para sócios,
$70 para não-sócios, $30 para jovens e $20
para crianças e vão estar á venda na sede e
no Portugal Groceries a partir do dia 30
de Novembro.
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Mensal 2009
This little newsletter of ours has come a long
way since it’s humble beginnings last year to
advertise a pizza party for the junior rancho.
When we officially launched the Mensal
earlier this year, we did so in an effort to
properly inform our members of all the
events of our centre without having to rely on
telephones, to offer our sponsors a place to
advertise and to spotlight some of the people
within our community who do things for our
Centre that we sometimes take for granted.
Along the way, we have some fun with photos
and words, just to be silly.  
As fun as this is, though, it is very time
consuming. Writing, translating, finding
images, contacting sponsors for logos,
designing and printing this Mensal consumes
countless hours every month. Our intentions
were to offer the Mensal as a bonus to our
members for 2008, but many people have
grown to love it, and although that makes us
very proud we will be unable to continue
producing it after February of next year.
There is hope, though. Tony Dias suggested
involving more people, especially students,
which we thought was brilliant, obviously the
more people who work on this project the less
time consuming it becomes. This newsletter
could be run like a proper newspaper - English
writers, Portuguese writers, photographers and
designers. For students, this would be a great
portfolio piece that would help open doors in
the future, not to mention the great service
you would be offering our community. If
anyone is interested in joining this team
please contact David Ganhão with your ideas.
Everyone is welcome.

Quim Barreiros
As everyone now knows, the NPCC will have
the honour of hosting Quim Barreiros and his
band playing pimba, the music he invented at
our centre on November 30. I would like to
thank everyone who purchased tickets, the
show is now sold out. Remember, doors open
at noon, and please bring a dessert.

Ontario Trillium Foundation
After many long months of research, typing,
talking, quoting and everything else that went
towards our Trillium Foundation Grant
application, we have been awarded a
$150,000 grant to help pay for the new roof
and bathrooms. The presentation takes place
at our Centre on December 6 at noon, and all
of our members are invited. There will be food

and drinks for everyone. Following the
presentation, there will be a short general
assembly for our members. We ask that
everyone bring a dessert.
Although the project is far from finished, we’ll
take this opportunity to thank a few people
who’ve helped us get to this point:
Carlos Pinto and Francis Scanga for the
advice and and help you both offered; Carlos
DeSousa and Tony Dias for dedicating your
time to work with our committee, attending
meetings for us and filling out the almost
endless paperwork; and finally Tony Rosa for
driving everybody crazy! Your passion made
you the driving force behind this project.
Great work everyone.

Children’s Christmas

On December 13 the NPCC will be hosting
our annual Children’s Christmas Party. We
will have a variety of activities for the little
ones like colouring, crafts, Jorge Leandro’s
Cookie extravaganza, a Rock Band competi-
tion, a movie, our yearly visit from Santa
Claus and his extremely tall elf and for dinner
we will be serving bbq chicken, fries, rice and
salad. 
The festivities will begin at 1 pm, after Por-
tuguese school. This year, the children will be
separated into groups and taken around to the
different activities before dinner, which will be
served at 5. Santa has confirmed his appoint-

ment with us and will be joining us after din-
ner, then we’ll wind the evening down with a
movie to calm the children before bed. 
Since there dinner will be served at 5 we
would like half of the parents to bring desserts
and half to bring some fun appetisers to put
out during the day (kid friendly and peanut
free, please). We also ask the parents to buy a
gift for your child valued at around $15 and to
bring it to the centre unwrapped no later than
December 7. There are two reasons why we
insist on wrapping the gifts. First, we would
like to ensure that all the gifts are more or less
equal in value. I’m sure nobody wants to ex-
plain to their child why Santa bought Timmy
an X-Box and Frankie a box of Hot Wheels,
yet every year somebody wants to slip their
special child a special gift….save that for
Christmas day, please. Second, Santa wants to
use similar wrapping paper….believe it or not,
the kids notice.
Anyone who wishes to participate in this
event is asked to register their children by
December 7 and let us know if you are
bringing an appetizer or a dessert. The event
is free for children under the age of 12 and
$10 for everyone else.
Finally, Santa has asked for every family to
bring an extra unwrapped toy which he will
be donating to less fortunate children on
behalf of the NPCC.

New Year’s Eve
The end of the 2008 is fast approaching, and
we’re going to close the year with a bang! Our
annual New Year’s Eve Party will start at 6 pm,
and include dinner, music by New Age
Entertainment, seafood, Bolo Rei and
bubbly at midnight. We are going with a
black and white theme, so it would look
stunning if everyone’s attire would match the
theme. Tickets prices are $60 for members,
$70 for non-members, $30 for teens $20 for
children and are on sale at the Member’s
Lounge bar and at Portugal Groceries.



Rancho
O nosso Rancho foi sempre o ponto de foco
do NPCC. Realmente, se nós voltamos
para trás historicamente, o Rancho era a
única coisa que nós tinhamos. Não só as
Festas que envolvem o Rancho, mas
muito do trabalho no nosso centro é
feito mais pelas pessoas que fazem parte
ou têm sido envolvidos previamente
com nosso Rancho. 
Disse-se muitas vezes que sem nosso
Rancho o nosso centro não existiria, e
pode haver alguma verdade nesse
pensamento. O Rancho ajuda manter a
nossa cultura rica, os ensaios oferecem a
nossa juventude a possibilidade de
conviver com seus amigos portugueses
que talvez não seria possível que de outra
maneira não puderam acontecer. Para nós
que não fazemos parte do Rancho, mas
temos filhos ou netos a dançar, os ensaios
e as saídas apresentam a oportunidade
para falar com amigos que normalmente
só encontramos em casamentos ou
funerais. Durante os últimos 28 anos
muitas amizades foram feitas, uma
multidão de casamentos e mais do que
algumas crianças de sangue Portugues! Este
nosso grupo foi sempre bem respeitado em toda a
cidade que nós viajarmos, amado por nossa comunidade
e admirado pelas milhares de pessoas que vem ver o nosso
Rancho autuar durante as celebrações da semana da Fiesta
em Oshawa. De facto a nosso dançarina
mais nova é uma jovem Ucraniana que
amou nossa dança tanto que pediu para se
juntar ao Rancho. São tantas pessoas que
estão envolvidas neste aspecto de nosso
centro que fazia falta usar á maioria da
página se eu fosse alistar todos. Dançari-
nos e orquestra, pais e aos avôs que
acompanham as suas estrelas pequenas,
o Americo Varandas que trabalha na
sede durante os ensaios - há perto de 100
pessoas envolvidas. O núcleo deste grupo fantástico são
Henrique, Davy e sua orquestra Antonio, Carlos, Carma e
Trocato. Sem estas pessoas que fazem a música, nós teríamos
que confiar no método do playback usado por muitos
ranchos. Igualmente como importante são
John, o diretor do Rancho e seu
grupo de instrutores Albert, Carma,
Custodia e Sandra. Finalmente temos
os dançarinos, porque nos vamos ser
honestos, sem eles a musica e instrução
são inútil sem as nossas estrelas que
brilham em cada desempenho. A
paciência e a dedicação desta equipe é o
que forma à fundação de nosso centro.

Our Rancho has always been the focal point of the NPCC.
Actually, if we go back to day one, the Rancho was
all we had. Not only do many of our Festas revolve
around or involve the Rancho, but most of the work

at our centre is done by people who are
currently or have previously been in-
volved with our group. It’s been said
many times that without our Rancho
our Centre wouldn’t exist, and there
may be some truth to that. Aside
from keeping our rich culture alive,
the weekly practices offer our
youth a chance to hang out with
their Portuguese peers which
otherwise might not happen. For
the rest of us, hanging out with
friends we normally might only
see at weddings and funerals is
important too. Over the last 28
years many friendships have been
made, not to mention a multitude
of marriages and more than a few
Canadian-Portuguese children! 
This group of ours has always been
well respected in any city we travel

too, loved by our community and
admired by the thousands of people
we’ve performed for during Oshawa’s
Fiesta Week celebrations. In fact our
newest dancer is a Ukrainian teen
who loved our dancing so much she

asked to join. 
So many people are involved in
this aspect of our Centre that it
would probably take up most of
the page if I were to list them all.
From dancers and orchestra to
parents and grandparents that
accompany their little stars to
Americo Varandas who tends bar
for every practice, there are close
to 100 people involved. The

heartbeat of this fantastic group are
Henrique, Davy and their orchestra
Antonio, Carlos, Carma and Trocato.
Without these people making music,
we’d have to rely on the playback
method used by many less fortunate
groups. Equally as important are
John, the Rancho’s director and his
group of instructors Albert, Carma,
Custodia and Sandra. Lastly the

dancers,  because let’s be honest, without them all the
great playing and meticulous instruction is

pointless without the stars of the
show, and you are all stars who

shine at every performance. This
team’s patience and dedication is

what forms the foundation of our
centre.

Rancho bus trip to Hamilton
November 2, 2008



35 anos ao serviço das comunidades 
de lingua Portuguesa em Durham, 

incluindo as cidades de Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Clarington.

Desde 1973 temos tido o prazer e a honra de servir a nossa Comunidade em Durham Region. 

Hoje, com mais de 100 Representantes de Vendas e uma secção dedicada a negócios comerciais,
incluímos também na nossa área de serviço as regiões de Kawartha Lakes, Lake Simcoe e Lagoon City.

Para todas as vossas necessidades de compra ou venda de propriedades, contacte um destes 
representantes de vendas, falando em Português. Chamada grátis pelo numero 1-866-721-6655.

RafaelM.Roberto,CRB
Broker of Record

Luiz Lameiras
Manager, Representante
de Vendas

Rosa Da Silva
Representante 
de Vendas

Catarina De Bastos 
e Chris Stogios
Representantes
de Vendas

Marden Bastos
Representante
de Vendas

ENTERTAINMENTENTERTAINMENT

Mark Ganhão
905.424.0290

ENTERTAINMENTENTERTAINMENTENTERTAINMENTENTERTAINMENT
DISK JOCKEY SERVICESDISK JOCKEY SERVICESDISK JOCKEY SERVICES

O marcado com sabor a Portugal!  •  The market with Portuguese taste!

356 Dean Avenue, Oshawa   •  905.723.8283

Specializing in:

Fresh and Frozen Fish, Fresh Chicken, Shrimp, Salted Cod Fish, Bread and Portuguese Imports


