
Caros sócios,

Convidei o David Ganhão para trazer de
volta o Mensal N.P.C.C com o objectivo
de providenciar os sócios com melhor 
informação á cerca de todas as actividades
exercidas neste centro e que vão ser exercidas
no futuro, assim como a Festa do Sócio,
Festa da Caldeirada e Festa da Criança.

Um grande obrigado a todas as pessoas
que tem ajudado este centro em todos os
aspectos. A respeito á Festa do Sarrabulho,
foi uma boa festa com sucesso. Obrigado 
a todos que participaram.

José Miguel
Presidente,
Northern Portugal Cultural Centre 

Olá! todos… vou fazer parte do seu correio
mais uma vez! O José Miguel pediu se 
eu podia voltar a escrever o Mensal para 
informar os sócios dos eventos no centro 
e para tentar por alguns boatos a descansar.
Também, vou dar algum comentário pessoal
que não reflicta as ideias da nossa direcção.

Renovações do Centro
Como vocês todos sabem, nós temos 
renovado o centro durante os últimos
meses e nós temos boas notícias e notícias
que não são tão boas a relatar. As renovações
estão principalmente completas - boa 
notícia. Há alguns detalhes menores que
ainda não foram acabados mas por maior o
salão está muito bonito. Agora para a notícia
má. Como a maioria de vocês ouviram foi
gasto mais na construção que o orçamento
inicial. Diversas razões atribuíram a isto que
não vou discutir aqui. Quem tiver perguntas
pode apresentá-las á assembleia geral na
próxima reunião. Nós todos temos as nossas
teorias a respeito de porque se gastou tanto
dinheiro. Já ouvi muitas ideias e sou culpado
de também apresentar algumas minhas, mas
apontar os dedos não ajuda a situação, é
verdade já tentei. Na minha opinião nós
devemos tentar descobrir onde os erros
foram feitos para que não os façamos outra
vez. Isso feito, o nosso dever é puxar para 
a frente.

A direcção  já começou a mover-se para a
frente começando algumas obras novas que
haviam de sido feitas á muito tempo. O bar
no salão principal estava uma desastre. 
Parecia uma barraca velha (minha opinião).
Isto não fazia parte da renovação grande,
mas para que não ficássemos com um bar
velho á beira da entrada nova, o bar velho
foi destruído durante a demolição e um
bar provisório foi erigido. A direcção
construiu a estrutura para a bar novo e 
a planta é enfrentá-lo com pedra. Eles
também vão fazer algumas renovações 
menores na sede e na cozinha. A chuva
que entrou deixou-nos com dano extensivo
no drywall nos dois quartos. Fios novos
áudio, vídeo e internet vão ser instalados
durante este tempo. Igualmente vão repintar
sede. O vermelho tornou-se antiquado antes
ser pintado nas paredes, e vamos dizer a
verdade, azulejo azul e bege com paredes
vermelhas faz uma Salada Russa. Para 
manter as despesas a um mínimo, a maioria
dos materiais para estes projectos foram
doados por membros da direcção. Qualquer
um que deseja ajudar com donativo de
material ou trabalho pode contactar o centro.

Houve alguma conversa (a maior parte
bisbilhotice) sobre a inspecção do aqueci-
mento. As fornalhas que nós temos são
dispostas estarem ao ar livre. O engenheiro
desenhou plantas para permitir instalar as
fornalhas dentro do sótão e exalar-as para
fora através das portas. O engenheiro
está tomando responsabilidade e está 
negociando-a com o Lennox (o fabricante
do aquecimento) e o inspector assim que
nós podemos ter o sistema passado o mais
cedo possível. Isso dito, com respeito á
fornalha está tudo bem.

Finalmente, com respeito ás renovações, uma
chapa foi erigida por Millwork a dizer que
os materiais usados na construção foram
donativos do Millwork. Depois de ver isto
muitos, incluído eu, ficarão confundidos.
Por a informação que eu sei, o Millwork
deu nos um bom preço nos materiais que
compramos. Há muitos sócios e companhias
que doaram tempo e materiais. Na minha
opinião é uma injustiça deixar o Millwork
tomar o crédito das contribuições feitas por

outros. Eu fui informado que esta chapa
será substituída com uma chapa nova que
indica a doação da porta do Millwork.

Internet
O centro tem adicionado recentemente a
Internet como um dos serviços que nós
oferecemos aos nossos sócios. A razão
preliminar para este investimento é 
para transmitir os jogos de futebol. 
Nós também temos três computadores 
que iremos por a funcionar na sede para
que membros sem um computador em casa
posem usar os para ler jornais portugueses,
enviar email para amigos, estudar ou apenas
surfar na web, só para divertimento. No 
futuro, se há interesso, nós podemos oferecer
cursos simples para ajudar nossos sócios a ser
mais educados a usar a Internet. Nós
igualmente iremos instalar um router 
para que a nossa sede tenha acesso WiFi.

O Direcção 
Eu gostaria de começar dizendo que ser parte
de uma direcção na nossa comunidade 
não é fácil. As decisões são criticadas, há
comparações ás direcções passadas, sócios
não aparecem ás nossas festas em forma de
protesto e infelizmente as pessoas que falam
mais são por veses as que fazem menos, e é
uma vergonha, porque o centro é nosso. Isso
dito, quero informar todos que a direcção
está trabalhando duramente para ter um ano
bom, e para um grupo inexperiente, estão
fazendo consideravelmente um bom 
trabalho. Começou-se o ano um bocado
lento, principalmente por causa das 
renovações, e também ouve alguma 
política...há sempre, com todos! 

Infelizmente devido a razões pessoais o 
Mark Ganhão deixou a direcção e a sua 
posição como director do Rancho. O Mark
continuará a dançar no rancho e a ajudar
no centro como tem no passado. Eu ficarei
no lugar do Mark como o Director do
Rancho, com a ajuda do Miguel
Araújo….mas se houver outro voluntário,
eu posso dar a posição a ele ou ela.

Sarrabulho
O Sarrabulho 2009 foi um grande sucesso.
Agradecimentos a todos que atenderam e
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um agradecimento especial a todos que
trabalharam na cozinha, a assar as febras, 
no bar a tirar café, a vender bilhetes para 
a rifa ou na limpeza para que o resto de 
nós pudessem comer e dançar. Também,
agradecimentos grandes ao nosso Rancho 
e á Casa dos Poveiros que veio de Toronto
para mais uma vez fazer um espectáculo 
impecável para nós.

Torneio de Golfe 2009 
Por todo que ouvi dizer to torneio foi 
uma maravilha. A participação foi grande,
jogou-se bem, o jantar foi perfeito e mais
importante, não choveu! Parabéns aos
campeões a equipe de Albert Caruso 
e José-Manuel Dantas.

Patrocínio do Ontário Motor Sales 
O OMS está doando $100 ao NPCC para
cada carro comprado por um dos nossos
sócios. Até agora o centro fez $400 com este
programa. Todo o membro que estiver no
mercado para comprar um carro novo é 
incentivado contactar Dana Goldman no
Ontário Motor Sales. Agradecimentos ao
OMS e a todos aqueles que participaram.

Festas
Nos próximos meses a direcção tem alguns
eventos planeados e gostariam de convidar
todos para participar. Como todos que tem
feito parte de uma direcção e tem tentado a
planear uma festa para nosso centro sabem, a
coisa a mais irritante é não ter respostas dos
nossos sócio. Nós todos apreciamos a 
presensa das pessoas que reservam tarde e
compreendemos que algumas circunstâncias
forçam socios a reservar na última hora, mas
isto é uma coisa que nós gostaríamos de ver
modificada. Se você está interessado em
atender algumas das nossas festas, contacte-
nos por favor pelo menos uma semana
adiantado. 

Festa do Soçio 
No dia 7 de Novembro nós iremos ter a
celebração anual para honrar os nossos 
sócios. Este evento é grátis para todos os
membros de todas as idades com cotas em
dia. O jantar será Feijoada, o prato que 

a equipe de funcionários da cozinha fêz 
famoso aqui em Oshawa. Também há
frango assado para as pessoas que não
comem de feijão. O entretenimento será 
fornecido por o nosso Racho e o Rancho
Grupo Folclórico Português de Oakville.
Mais tarde haverá castanhas assadas e baile
com DJ Mark Ganhão. Os preços para
não-sócios são $20 para adultos, $15 por
os jovems (13-17) e $10 para as crianças
(7-12). No dia da festa o NPCC vai coletar
alimentos na entrada para o St Vincent de
Paul Food Bank e nós pedimos que todos
traguem uma doação. 

Caldeirada
O Sr. António Ribeiro irá ser o cozinheiro
no dia 28 de Novembro fazendo mais uma
caldeirada deliciosa para o nosso povo. 
Eu tive o prazer de acompanhá-lo na sua
excursão de compras o ano passado e eu
posso dizê-lo que a qualidade e a variedade
de peixe que ele compra e sua atenção ao
detalhe na cozinha são as razões que este
prato é sempre perfeito. Preços sao $25 e
$35 para adultos, $15 e $20 para jovems 
e $10 e $15 para crianças. 

Festa da Criança (até os 12 anos)
É a época a mais maravilhosa do ano, 
e o Natal é definitivamente para os miúdos.
A nossa festa de Natal anual ocorrerá 
durante a segunda semana de Dezembro.
Nós perguntamos a todos os pais de que
gostariam que suas crianças assistem á festa
para comprar uma prenda para as suas
crianças com um valor não mais de $20 e
para levar a prenda á sede (desempacotado 
e etiquetado com o nome da criança) no
centro antes dezembro de 7. Mais uma 
vez nós estaremos coletando brinquedos á
entrada para o Simcoe Hall Settlement
House. Traga por favor um brinquedo novo
desempacotado com você. Se você não pode
atender e deseja doar um brinquedo, pode
deixar seu donativo na sede

Festa do Ano Novo
Haverá festa do Ano Novo mas com excep-
ção da data, nós não temos.

Dear Members,
I have invited David Ganhão to write a
Mensal for this month with the objective of
providing our members with better informa-
tion in regards to all the past and future ac-
tivities at our Centre.

I’d like to personally thank everyone who has
helped our Centre during the past months.
With regards to Festa do Sarrabulho, it was a
great success. Thank you to everyone who
participated.

José Miguel
President, N.P.CC.

Hi everyone...I’m back! As stated above,
our President José Miguel has asked me to
resurrect the Mensal in order to help bring
our members up to speed with events at the
Centre and to try and lay some rumours
to rest. In the meantime, I may give some
personal commentary, which may not
reflect the opinions of our committee. 

Renovations
As you all know, we have been renovating
the Centre during the past several months,
and we have both good news and bad news
to report. The renovations are mainly
complete - good news. There are a few
minor details that have to be finished, but
overall the hall looks great. Now for the
bad news: As most of you have heard the
construction went over budget. Several
variables have attributed to this which 
I won’t be discussing here, I’m sure our
General Assembly will be more than happy
to explain at their next meeting. We all
have our theories as to why (I‘ve heard
many and even made up a few myself!) 
but pointing fingers won’t help...believe 
me I‘ve tried. In my opinion, we should 
try to discover where mistakes were made 
so we don’t make them again, and we should
move forward. 

The committee has already started moving
forward by starting some new renovations
that are long overdue. The bar in the main
hall was a mess. It looked like a snack-bar at
a cheap carnival (my opinion). This was not
part of the scheduled renovation, but in
order for it not to be an eyesore next to
the new bathrooms and entrance, it was
torn down during the demolition and a
temporary bar was erected. The committee
has built the framework for the new bar and
the plan is to face it in stone. They will also
be doing some minor renovations to the
back bar and kitchen. After the roof leak,
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we were left with extensive drywall damage
in both rooms, so that will be fixed. New
audio/video/internet wires will be run
during this time. They will also be repaint-
ing the Member’s Lounge. The red became
outdated before it went on the walls... and
it doesn’t match anything. In order to keep
the expenses to a minimum, committee
members have donated most of the materials
for these projects. Anyone wishing to help
with material or labour is asked to contact
the Centre. 

There has been some talk (gossip mostly)
about the inspection of the furnace units
and we’d like to set everyone straight before
people start going into panic mode! The
furnaces we have are outdoor, rooftop units.
The engineer drew up plans to allow us to
enclose the units and vent them out via the
louvered doors. The engineer is taking full
responsibility for the furnace retrofit and is
currently negotiating with Lennox (the
manufacturer) and the inspector so we can
have the furnaces passed as soon as possible.
So the bottom line is everything is ok with
regard to the furnace.

Finally, regarding the renovations, a plaque
has been erected by Millwork claiming they
donated the materials for the construction.
Many people have questioned this, myself
included. From what I’ve been told Millwork
gave us a good price on many materials and
donated the double entrance doors, which was
great, but the plaque has to go. There are
many people and companies who donated
time and materials and it is very unfair 
to have Millwork taking credit for other
people’s contributions. I have been 
informed that this plaque will be replaced
with a new plaque stating Millwork’s door
donation.

Internet
The Centre has recently added Internet as
one the services we offer our members. The
primary reason for this investment is to
broadcast the soccer games. We will also be
setting up three computers in the Member’s
Lounge to give members without a home
computer the ability to go online and read
Portuguese newspapers, email friends, do
research or just surf the net for fun. If there
is interest in the future, we may offer simple
courses to help our members become more
Internet savvy. We will also be installing 
a wireless router to make our member’s
lounge a WiFi Hotspot. 
The Committee
I’d like to start by saying that being part 
of any committee in our community is not
easy. Decisions are criticized, they are com-

pared to past committees, people don’t show
up to our functions as a form of protest and
unfortunately many of the people who do
the talking refuse to step up and do any
work, which is a shame, because it’s our
Centre. That said, I’d like to inform every-
one that the committee is working hard to
have a good year, and for an inexperienced
group, they’re doing a pretty good job. They
got off to a slow start, mainly because of the
renovations, and what’s a good committee
without some good old-fashioned politics.
Unfortunately due to personal reasons, 
Mark Ganhão has left the committee and
stepped down as Rancho Director. Mark
will continue as a member of our Rancho
and helping the Centre as he has in the
past. I will be taking his place as Rancho
Director.... unless we have another volunteer. 

Sarrabulho
This year’s Sarrabulho was a great success.
Thanks to everyone who attended and a
special thank you to all the people who
worked their butts off in the kitchen, bbq,
coffee bar, selling raffle tickets, cleaning and
setting up so that the rest of us could come
in and enjoy a great meal and party. Also, a
big thanks to our Rancho and to Casa dos
Poveiros who came in from Toronto to once
again put on an amazing show for us.

Golf Tournament 2009
By all accounts this year’s tournament was
sensational. The turnout was great, golf was
fun, food was awesome and there was no
rain. Congratulations to this year’s champi-
ons the Albert Caruso and Joe Dantas Team.

Ontario Motor Sales Sponsorship
OMS is donating $100 to the NPCC for
every car purchased by one of our members.
To date the Centre has made $400 with this
program. Any member who is in the market
for a new car is encouraged to contact Dana
Goldman at Ontario Motor Sales. Thanks to
OMS and to all those who have participated.

Festas
We have quite a few events planned over the
next few months and we would like to invite
everyone to participate. We have a little
something for everyone. As everyone who’s
ever been in a committee and tried to plan
an event for our Centre knows, the most
annoying thing is not getting responses from
our members. As much as we appreciate the
attendance of the people who reserve late
and understand that some circumstances
force people to book at the last minute, this
is something that we would like to see
changed. If you are interested in attending
any of our functions, please contact us at

least a week in advance.

Festa do Soçio
On November 7, we will be hosting our
annual dinner in celebration of our members.
This event is free to all members of all ages
who have paid their 2009 memberships.
Dinner will be Feijoada, the delicious bean
stew that our kitchen staff has made famous
here in Oshawa, and we also have roasted
chicken for the anti-bean people. Entertain-
ment will be provided by our dance troupe
and Oakville’s Rancho. Later in the evening
we will be serving roasted chestnuts and
dancing to music provided by New Age
Entertainment. Prices for non-members are
$20 for adults, $15 for teens (13-17) and
$10 for children (7-12). The NPCC will
be collecting non-perishable foods at the
door for the St Vincent de Paul Food
Bank, and we request that everyone 
please bring a donation.

Caldeirada
Mr. Antonio Ribeiro will be taking over the
chef duties on November 28 to cook up a
delicious caldeirada (fish stew). I had the
pleasure of accompanying him on his
shopping excursion last year and I can tell
you first hand that the quality and variety 
of fish he purchases and his attention to 
detail in the kitchen are the reasons this dish
is always perfect. Prices are $25 and $35 for
adults, $15 and $20 for teens and $10 and
$15 for children.

Children’s Christmas Party
(for children 12 and under)
It’s the most wonderful time of the year, and
Christmas is definitely for the kids. 
Our annual Christmas Party will take place
around the second week of December. We
ask all parents who would like their children
to attend to purchase a gift for each of their
children with a value of no more than $20
and to drop off the gift (unwrapped and
labelled with your child’s name) at the
Centre before December 7. We will be
collecting toys at the door for the second
annual NPCC Simcoe Hall Toy Drive.
Please bring an unwrapped toy with you. 
If you can’t attend and wish to donate a toy,
feel free to drop one by the Centre and we’ll
add it to the pile.

New Year’s Eve
The NPCC will be hosting a New Year’s Eve
party this year and aside from the date, we
don’t have any details as of yet, but we’ll let
you know soon.




