
O Verão sai e o Outono entra. As folhas mudam 
de cor, o ar fica mais fresco e o calendário do 
NPCC fica cheio com eventos diferentes. Nós 
terminamos o verão com o nosso torneio 
anual de golfe, um show incrível em Toronto 
pelo nosso rancho para os nossos amigos os 
Estrelas do Norte e uma sardinhada para os 
nossos sócios. O Outono começa com a nossa 
festa mais tradicional – o Sarrabulho, seguida 
por a nossa festa anual de agradecimento aos 
nossos sócios e termina com um concerto 
especial no nosso centro da Rosinha!
Eu quero pedir desculpa pela demora do 
Mensal deste mês, mas tivemos alguns atrasos 
no nosso calendário e eu não queria enviar 
informações falsas. Primeiro, estávamos 
planejando a trazer o Império Show de Portugal. 
Iniciamos as negociações em Maio, mas fomos 
informados de que eles estavam marcados par 
vir actuar no Santuinho para Associação do 
Minho, em Toronto, no Domingo dia10 de 
Outubro. Nós rapidamente decidimos que isto 
era uma grande oportunidade para o nosso 
Centro. por isso decidimos modificar nosso 
programa e trazer Império Show a Oshawa, no 
Sábado. Até duas semanas atrás, eu fui levado 
a acreditar que isto era uma possibilidade 
- eu tinha feito uma oferta para comprar o 
show no sábado, reservei o TNT-FX para 
fazer o som e nós estávamos fazendo planos. 
Depois veio a má notícia ... os directores da 
Associação tinham votado contra a venda do 
show. O conjunto foi convidado para actuar 
no Santuinho da Associação e só para eles. Na 
minha opinião isso é um pouco guloso, mas foi 
no entanto, o direito deles. Obrigado ao Tony 
Silva do TNT-FX por a ajuda e os conselhos e 
aos nossos amigos da Casa dos Poveiros que 
aceitarão um convite nosso na ultima hora 
para dançar, e então apesar tudo parece que 
vamos ter uma grande noite!
O nosso próximo plano era convidar a 
Rosinha para um concerto. Devido a conflitos 
– parte com a agenda da Rosinha e parte com 
os arrendamentos do nosso salão, tivemos que 
mudar as datas varias vezes, mas o show está 
marcado para novembro
Desde a nossa ultima conversa tivemos um 
funeral, um bebé e um casamento na nossa 
comunidade. Em nome do nosso Centro que 
eu gostaria de oferecer condolências à família 
do Francisco Dias, que faleceu aos 71 anos de 

câncer no dia 21 de Agosto. O Senhor Dias 
era sócio do nosso Centro há muitos anos 
e era amigo para todos que o conheciam. 
Eu também gostaria de oferecer parabéns 
ao Mark e Sonia Ganhão pelo nascimento 
do seu menino Felix, e a Dulce e ao Adam 
Puzio, que se casaram no dia 4 de Setembro 
– agora as quotas do  Adam dobraram! Antes 
que todos comecem a mandar e-mail por eu 
não mencionar o casamento do fulano ou 
do bebé da fulana, sim eu percebo que não 
estamos no hábito de fazer anúncios, mas 
talvez devêssemos. Se você tem algo que 
você gostaria postado, deixe-me saber e se eu  
 

esquecer de alguma coisa, sinta-se livre para 
me lembrar e eu publico-o no mês seguinte.
Em uma nota final, gostaria de agradecer às 
pessoas que ajudaram com as pequenas obras 
que fizemos na sede e na cozinha durante o 
verão - Alberto Varandas e Cristiano deLima 
por a colocação e acabamento de drywall 
novo, Serafim Rodrigues por ajudar com a 
limpeza e pintura, Eric Matos e Custódio 
Fernandes por a execução de cabos  novos da 
internet e de som e aos membros da direcção 
que trabalharam muitas horas a pintar.
David Ganhão 
Presidente, NPCC
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Torneio de Golfe - Com cerca de 60 golfistas e 20 patrocinadores, torneio deste ano foi o nosso 
maior sucesso até à data. Os campeões de 2010 são a equipe de John Dantas (fundador do 
nosso torneio), Fernando Costa, Joaquim Santos e Marco Silva. Alguns dos outros vencedores 
foram David deSousa que levou para casa o sorteio de $ 500, José Manuel Dantas que ganhou 
o premio de $ 500 do mais próximo ao pino e, pela primeira vez na história do nosso torneio 
tivemos um “hole-in-one” de Chris Goring. Todos os comentários que ouvimos foram muito 
positivos. Todos tiveram bom tempo e ficaram especialmente impressionados com Portugal 
Groceries que fizeram e entregaram sanduíches e pastéis de nata para todos. Obrigado a todos 
os golfistas, alguns que vieram de Toronto para estarem no campo de golfe ás 7h30 e aos 
nossos patrocinadores (na pagina de traz) por seu apoio generoso deste evento. Eu também 
gostaria de expressar minha gratidão ao José Manuel Dantas por sua ajuda na organização 
deste evento. Seu trabalho com os patrocinadores e a nossa direcção foi fundamental no 
sucesso deste torneio.
Golf Tournament - With close to 60 golfers and 20 sponsors, this year’s tourney was our 
most successful to date. The 2010 champions are the team of John Dantas (our tournament’s 
founder), Fernando Costa, Joaquim Santos and Marco Silva. Some of the other winners were 
David deSousa who took home the $500 door prize, Joe Dantas who won the $500 closest to 
the pin contest, Ryan Frendo-Combo who took home the $100 early-bird prize and for the 
first time in our tournament’s history we had a hole in one shot by Chris Goring. All the feed-
back we’ve heard was very positive. Everyone had a great time and were especially impressed 
with Portugal Groceries who made and delivered sandwiches and pasteis de nata to everyone. 
Thanks to all the golfers, some who drove in from Toronto to be there for 7:30am and to our 
sponsors (listed on the back) for their generous support of this event. I’d also like to express my 
gratitude to Joe Dantas for his help in organizing this event. His work with the sponsors and 
our committee were integral in the success of this tournament.
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Sarrabulho Sábado dia 9 de Outubro - Depois 
de muita deliberação, decidimos mudar o 
nossa Sarrabulho - uma tradição de 30 anos 
para Sábado à noite por varias razões. Nos 
últimos anos temos notado alguns dos nossos 
sócios não podiam comparecer devido a 
compromissos familiares. Não podemos 
ignorar o facto que muitos dos nossos sócios 
são casados fora da nossa comunidade. 
Muitas famílias comemoram Thanksgiving 
no Domingo e é a nossa obrigação tentar 
acomodar a todos. Decidimos também que 
dar aos nossos membros a oportunidade de 
ver o Império Show em Toronto no domingo 
seria um bom gesto. As portas abrem às 5h00 
da tarde e o jantar será servido às 6h00. Devido 
à programação longa - comer, ranchos, mais 
comida, dança - nós pedimos que todos 
aparecem cedo. Os preços são $ 25 para sócios, 
$ 30 para não-sócios, $ 15 para idades 7 a 16 e 
grátis para crianças abaixo de 6 anos.

Festa do Sócio Sábado dia 13 de Novembro - 
Esta é a nossa festa jantar de apreciação anual, 
e é gratuito para todos os membros. Vamos ter 
o Rancho da Associação Migrante de Barcelos, 
o Rancho do Minho de Oshawa, New Age 
Entertainment a tocar música, e uma refeição 
deliciosa - feijoada, frango assado, arroz e 
castanhas para acabar a noite. Custo para não-
membros é de $ 15.
Rosinha Sábado 27 de Novembro - Para 
finalizar o nosso programa do Outono o NPCC 
estará apresentando Rosinha directamente de 
Portugal! Ela é uma grande artista que muitos 
de vocês viram no verão passado durante as 
celebrações do Dia de Portugal do ACAPO. 
Seu ultimo CD “Eu Chupo” já é disco de ouro 
em Portugal e temos a certeza que ela vai 
fazer um show espectacular para nós. Som e 
DJ voltará a ser fornecidos pelo TNT-FX e a 
refeição será Carne de Porco à Alentejana. O 
preço será $ 30 para sócios, $ 35 para não-

sócios, $ 15 para idades 7 a 16 e gratuito para 
crianças abaixo de 6 anos.
Rancho – No dia 17 de Outubro vamos ter 
uma reunião para todos os dançarinos e os 
seus pais às 5h30 da tarde antes do ensaio para 
discutir panejamento dos futuro ensaios 
e para discussão de questões que alguém 
terá. Espero que a seguir ao Sarrabulho 
que teremos uma programação boa. Os 
nossos dançarinos têm sido excelentes este 
ano e prevejo que vão ficar ainda melhor. 
Se alguém quiser falar comigo, eu posso 
ser contactado pelo e-mail  (rancho@
northernportugal.org) ou pelo telefone  
905-433-7922 ou 289-355-9102.
Bruno Vieira. 
Director do Rancho

http://www.rosinha.net


Summer is over and Fall has arrived. Leaves 
change colour, the air gets cooler and we’re 
overrun at the NPCC with diff erent events. 
We ended our summer with our annual golf 
tournament, an amazing show by our rancho 
in Toronto for our friends at Estrelas do Norte 
and a sardinhada for our members.  Th e fall 
begins with our most traditional party – 
sarrabulho followed by our annual free party 
to thank our members for their continued 
support and ends with a special concert at our 
centre by Rosinha! 
I must apologize for the delay in this month’s 
Mensal, but we’ve had a few delays in our 
schedule and I didn’t want to send out false 
information. First off , we were planning to 
bring Imperio Show from Portugal so we 
started negotiations in May but were informed 
that they were coming to play Santuinho for 
Associação do Minho in Toronto on Sunday 
October 10th. We quickly decided that this 
was a great opportunity for our Centre, so we 
decided to modify our program and bring 
Imperio Show to Oshawa on the Saturday. 
Until two weeks ago I was led to believe that 
this was a possibility – I had made an off er to 
Associação to buy the show on the Saturday, 
booked TNT-FX to do the sound and we were 
making plans.  Th en came the bad news…
Associaçao’s directors had voted against selling 
the show to anyone stating the band was 
invited to play for them and only them, which 
was a little greedy in my opinion, but was 
their right nevertheless. Tony Silva from TNT 
agreed to dj the evening at a lesser rate and our 
good friends from Casa dos Poveiros stepped 
up at the last minute to dance for us, so it looks 
like we’re going to have a great night aft er all!
Our next plan was to bring Rosinha from 
Portugal to play. Due to scheduling confl icts 
we had to change the date and work around a 
few hall rentals.
Since we last spoke we’ve had a funeral, a baby 
and a wedding in our community. On behalf
of our Centre I’d like to off er condolences to 
the family of Francisco Dias who passed away 
at 71 of cancer on August 21st. Francisco 
was a longtime member of the NPCC and 
will be missed. I also would like to off er 
congratulations to Mark and Sonia Ganhão 
on the birth of their little boy Felix, and to 
Dulce and Adam Puzio who got married on 
September 4th. – Adam your membership 
dues have doubled!  Before I get overrun 
with mail (which I do appreciate) yes I realize 
that we haven’t been in the habit of making 
announcements but maybe we should. If you 
have something you’d like posted, let me know 

and if I miss something, feel free to remind me 
and I’ll post it the following month. 
On a fi nal note, I’d like to thank the people who 
helped with the small renovations we did in 
the back bar and kitchen during the summer 
– Alberto Varandas and Cristiano deLima for 
putting up new drywall and taping, Serafi m 
Rodrigues for helping with cleanup and 
painting, Eric Matos and Custodio Fernandes 
for running new internet and sound cables 
and the members of the committee who spent 
some long hours painting.
David Ganhão
President, NPCC

Sarrabulho Saturday, October 9th – Aft er 
much deliberation we decided to move our 
Sarrabulho – a 30 year old Sunday tradition 
to Saturday night for a few reasons. In past 
years we’ve noticed some of our members 
were unable to attend due to other family 
commitments. Th e fact that many of 
our members are married outside of our 
community is something we can’t ignore. 
Many families celebrate thanksgiving on 
Sunday and it’s our obligation to try to 
accommodate everyone. We also decided that 
giving our members the opportunity to watch 
Imperio Show in Toronto on Sunday would 
be a nice gesture. Th e doors will open at 5pm 
and dinner will be served at 6. Due to the long 
schedule that night – food, ranchos, more 
food, dancing – we ask that everyone show up 
on time. Prices are $25 for members, $30 for 
non-members, $15 for ages 7-16 and free for 
ages 6 and under. 
Festa do Socio Saturday November 13th 
– Th is is our annual member appreciation 
dinner/dance and is free for all members. We 
will be having Rancho da Associação Migrante 
de Barcelos, Rancho do Minho de Oshawa and 
New Age Entertainment playing music as well 
as a delicious meal – feijoada, roast chicken, 
rice and chestnuts later in the evening. Cost 
for non-members is $15.
Rosinha Saturday November 27th – To end 
our fall program the NPCC will be presenting 
Rosinha direct from Portugal! She’s a great 
entertainer that many of you will remember 
from her performance at ACAPO’s Portugal 
Day celebrations this past summer. Her latest 
CD “Eu Chupo” has gone gold in Portugal and 
we’re sure she’ll put on a spectacular show for 
us. Sound and DJ will once again be provided 
by TNT-FX and the meal will be Carne de 
Porco á Alentejana. Ticket prices will be $30 
for members, $35 for non-members, $15 for 
ages 7-16 and free for children 6 or younger.

Rancho – On October 17th we will be having 
a meeting for all dancers and their parents 
at 5:30 before dance practice to discuss 
scheduling of future dance practices and any 
questions or issues you may have. I apologize 
for the chaos that has been going on lately. 
Th ings haven’t been very organized and I hope 
that by Th anksgiving we’ll have a good solid 
schedule. Our dancers have been great this 
year and I anticipate they’ll get even better. If 
you have any questions or would like to 
talk to me, I can be reached via email at 
rancho@northernportugal.org or by phone 
at 905-433-7922 or 289-355-9102. 
Bruno Vieira.
Rancho Director

http://www.rosinha.net
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