
No dia 16 de Outubro fiz um telefonema para 
Portugal. O homem com quem falei foi o 
Delfim Jr. líder do Ympério Show. Uma semana 
antes, a banda tinha autuado em Toronto. Na 
noite do nosso Sarrabulho, o conjunto aceitou 
um convite para vir jantar ao nosso centro. O 
Delfim entrou no palco com o Davy Neves, 
tocou duas músicas e anunciou que voltaria a 
Oshawa para o Ano Novo. Este foi um grande 
gesto, mas eu tinha que ser honesto com ele – 
se as bandas locais estavam a ser pagas mais 
de $ 10,000 para tocarem em Toronto, seria 
impossível pagar voos de Portugal, comida, 
dormida pagar ao conjunto. O Delfim estava 
determinado para tocar no NPCC. “Faça-
nos uma oferta”. Sugeri um espaço maior 
para acomodar mais pessoas, mas a resposta 
foi não. A direcção reuniu-se, fez-se uma 
oferta, e o Delfim aceitou. Naquele dia fez o 
que tenho feito muitas vezes – simplesmente 
contratei uma banda ... quando o conjunto 
voltou para Portugal no 03 de Janeiro vi que 
tínhamos feito muito mais. Uma Passagem de 
Ano como nunca tivemos e mais importante, 
a comunidade fez cinco amigos. Estas pessoas 
recusaram actuações mais lucrativos em 
Portugal para tocarem no Canadá em frente de 

250 pessoas. Por quê? Simplesmente, porque 
gostaram de nós, e isso fala muito sobre as 
características desta banda.
Para usar as palavras deles, “O Ympério Show 
são Os Reis do Balanço. Uma banda do Minho 
com bom coração, sempre pronta a animar as 
vossas festas.” Foi uma promessa comprimida. 
Seus ritmos alegres, e a interação cómica 
com o público é inigualável por qualquer 
outro artista. Aqueles que estiveram na festa 
dançando durante o seu desempenho estelar 
de quatro horas, foram todos testemunhas. 
Infelizmente muitos de vocês não tiveram o 
prazer de ver o que aconteceu fora do palco. 
Passei varias vezes para visitar o Ympério na 
casa do Alberto e Custódia Fernandes – eles 
e a sua família ofereceram estadia a banda 
durante os cinco dias que eles passaram no 
Canadá, e tive o privilégio de ser testemunha 
a apresentações espontâneas musicais e horas 
de comédia. Estas pessoas não paravam, até 
deram aulas de música a Katrina, a Eva e todas 
as outras crianças que queriam ouvir.
Sobre o tema das crianças, a festa do Ano 
Novo também foi a estréia da primeira 
banda Portuguesa de Oshawa - mana. Alexa 

e Anthony Dantas, e Noah e Maya Ganhão 
passaram três semanas a aprenderem duas 
canções para abrirem o show. Depois de uma 
introdução perfeita da Samantha Rainho 
mana actuou para um público muito animado 
de jovens. Fizeram um bom trabalho, e espero 
que sejam uma inspiração para todos os jovens 
ou o nosso Centro.
Para finalizar gostaria de agradecer ao Ympério 
Show por a grande festa que eles fizeram e a 
todos que trabalharam a cozinhar mais uma 
refeição excepcional. Nossa profunda gratidão 
vai para todos da família Fernandes (tu 
também Custodio) por tudo que fizeram não 
só para a banda mas também para todos que 
passaram em sua casa. Obrigado Armando e 
Lúcia Brito, e Manuel e Maria Araujo por as 
festas e jantars que eles tiveram em sua casa 
para a o conjunto.
Eu convidei algumas pessoas para escreverem 
algumas palavras sobre suas experiências do 
Ano Novo e eu gostaria de compartilhar esse 
e-mail com você. Obrigado por suas cartas.
David Ganhão 
Presidente, NPCC
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Portugal and discussed plans for our 
upcoming New Year’s Eve party. The man I 
talked to was Delfim Jr. leader of the Ympério 
Show. A week earlier the band had been in 
Toronto for their first Canadian show and 
even though they weren’t allowed to play in 
Oshawa, they accepted an invitation to join 
us for dinner at our Sarrabulho. Delfim got 
on stage with Davy Neves, played two quick 
songs and announced he would be back to 
play New Year’s Eve. This was a nice gesture, 
but I had to be honest with him, if local bands 
were charging upwards of $10,000, bringing 
5 members of Ympério Show, paying for 
flights, food and rooms just to play in our 
little club would be impossible, but Delfim 
seemed determined to play the NPCC. 
“Make us an offer,” he said. I suggested a 
larger venue to accommodate more people, 
but the answer was no. Our committee met, 
we gathered up our resources and made an 
offer, which Delfim accepted. On that day 
we took a risk and made a contract to hire 
a band…by the time they left on January 3, 
the NPCC had hosted the best New Years 
Eve party Oshawa had ever seen and our 
community had made five friends that many 
of us will never forget. These people turned 
down shows in Portugal that would’ve been 
much more lucrative, instead choosing play 
in Canada for 250 people. Why? Simply, 
because they liked us, and that says a lot 
about the character of this band. 

The Ympério Show hails from my mother’s 
hometown of Arcos de Valdevez and has built 
a colossal following throughout Portugal and 
Portuguese communities in Europe with 
their infectious style of performing. Their 
upbeat rhythms and their fun, comedic 
interaction with the audience is unparalleled 
by any other performer. Those who were at 
the party dancing during their stellar four-
hour performance were all witnesses to this. 
Unfortunately what many of you missed was 
what happened during their stay. Albert and 
Custodia Fernandes (and their family) hosted 
the band for their five days in Canada and the 
match was perfect. I stopped in a few times 
to visit and had the privilege of witnessing 
spontaneous musical performances and hours 
of improv comedy. These guys were non-stop 
even giving music lessons to Katrina, Eva and 
any other kids who happened to drop by. 
On the topic of kids, New Year’s Eve was also 
the debut of Oshawa’s first Portuguese band 
– mana. Alexa and Anthony Dantas, and 
Noah and Maya Ganhão pulled together two 
songs in three weeks to open the show. After 
a great introduction by Sam Rainho mana 
played their set to a very excited crowd of 
their peers. Good work, and I hope they are 
an inspiration to all the youth or our Centre.
To wrap up I’d like to thank Ympério Show for 
giving the NPCC a great party and everyone 
in the kitchen for another outstanding meal. 

Our deepest gratitude goes to everyone in the 
Fernandes family (you too Gus) for hosting 
and feeding not only the band but everyone 
else who dropped in!. Thanks Armando and 
Lucia Brito, and Manuel and Maria Araujo 
for hosting dinner parties at their house for 
the band. 
I invited a few people to tell me about their 
New Year’s experience and I’d like to share 
some of that email with you. Thanks for 
your letters. 
David Ganhao, 
President, NPCC

Alexa, Anthony, Maya & Noah – mana



Tendo passado um Natal maravilhoso com a nossa famílias, tinha que preparar 
rapidamente para abrir as portas da nossa casa para cinco estrangeiros.

Nós realmente não sabíamos o que havíamos de esperar. O que se fazia? Do que se 
ia falar? 

Bem, ficamos surpreendidos .... eram todos muito agradáveis. Gentis, atenciosos, 
educados isso e mais. Nós fizemos com que se sintam confortáveis e em troca eles 
fizeram para que nós estivéssemos à vontade com eles. Havia muita coisa em co-
mum. Conversa e brincadeira durante as nossas refeições, jogos de bilhar ou Wii e 
noites a ver filmes ou apenas conversando.

A nossa casa estava constantemente cheia de música, cantares ao desafio, anedotas e 
historias contadas por Delfim, o Jardel e os outros. Isso em conjunto com os nossos 
amigos que vieram visitar não ouve um momento chato. 

As nossas filhas também beneficiaram do tempo que passaram com o Ympério. 
Aulas de música todos dias, e a oportunidade de tocarem com músicos profis-
sionais... até o Alberto teve a oportunidade de cantar com eles.

Tendo passado quase uma semana com eles sabia que estava chegando o fim. Na última noite, durante um jogo de bilhar o Pedro anunciou que tinha 
posto o despertador para o tocar ás 07h15. Como estávamos acostumados a nos deitar entre as 02h00 - 04h30 todas as noites e a ficar na cama até tarde, 
nós perguntamos por que tão cedo? Ele disse que gostaria de tomar café com as nossas meninas pela última vez antes delas irem para a escola. No outro 
dia de manhã, um por um, eles começaram a aparecer para tomarem café com a Katrina e a Eva. Nós sabíamos que eles não eram só um conjunto que 
ficaram na nossa casa – eram parte da nossa família.

Eles podiam ter ignorado a gente, mas eles não são assim. Nunca houve um momento chato. Foi uma semana perfeita passada com grandes amigos. Foi 
sem dúvida um prazer tê-los a a viver conosco. Nós nunca iremos esquecer dos nossos dias juntos e sempre prezáramos esses momentos. Esperamos que 
um dia no futuro podemos abrir as nossas portas para eles novamente.

Graças Delfim, Jardel, Jorge Pedro e Vera. 

Custodia Fernandes

Having spent a wonderful Christmas with our families, we now had to quickly prepare to host 5 strangers (four whom we briefly met in October and one 
whom we never met).

We really didn’t know what to expect. It was going to be awkward because they didn’t know us, we didn’t know them. What would we have in common?

Well weren’t we surprised….they were all very nice. They were kind, considerate, helpful, courteous and the list goes on. We made them feel comfortable 
and in turn they made us comfortable with them. There was plenty in common. Tonnes to talk about during our many meals together, games of pool, wii 
games and staying up late into the night just talking. 

Our house was filled with constant music, singing and endless joke telling, by Delfim and Jardel and the others. With many friends coming and going, 
there was never a dull moment. Those sing-a-long and made up songs kept us in stitches their entire stay.

Our kids also benefited from their stay. Those daily music lessons were hands on and the daily jam sessions were priceless….even Albert had a chance to sing.

Having spent almost a week with these fine people we 
knew it was coming to an end. So on our last night dur-
ing one of our late night pool games, Pedro announced 
that he had set his alarm for 7:15 am. We asked why so 
early? (We had been going to bed between 2:00-4:30 am 
every night and sleeping in late into the mornings.) He 
said that he would like to have breakfast with our girls 
for the last time before they headed off to school on the 
first day back. So one by one they started showing up 
early in the morning to have breakfast with Katrina and 
Eva, before they headed off to school. We knew that 
they had become part of our extended family.

They could have kept to themselves, but didn’t. There 
was never a dull moment. Overall it was 6 great days 
and we found them to be great genuine people. It was 
certainly a pleasure having them stay with us. We will 
never forget our days together and will always cherish 
those moments. We would gladly have them stay with 
us again.

Thanks Delfim, Jardel, Jorge, Pedro and Vera. It was  

Eva, Big J, Puff, 
Jardel e Katrina

Custodia e Rosa



3-2-1 Feliz Ano Novo!

Que noite espectacular dos Mana ao Ympério e fazendo um barulho á meia-
noite!

Foi belíssimo ver o talento dos nossos jovens. O desempenho dos Mana foi 
incrível! Gostei especialmente ver a banda tocar a canção Portuguesa Minha 
Casinha. Isto mostra realmente que os nossos jovens tem orgulho de ser 
Portugueses.

Ymperio fez um trabalho extraordinário a puxar o povo para dançar. Foi 
ótimo ver as crianças usarem seus talentos folclóricos para dançarem as mu-
sicas desta banda fenomenal. Ymperio tinha tanta energia admirável, que 
cativou a atenção de todos e incorporou todas as culturas regionais durante 
seu desempenho. Certeza que não tinha sido uma noite com tanto sucesso 
sem eles!

Nós todos nos divertimos muito contando até a meia-noite e quando meia-
noite finalmente chegou o Centro Português entrou numa explosão forte e 
alegre de buzinas, apitos e aplausos maravilhosa para um ano novo e mag-
nífico!

Sam Rainho, 12 anos

3-2-1 Happy New Year!

What a spectacular night from Mana to Ymperio and to making a huge up-
roar at midnight!

It was great to see the talent come out of our youth community. Mana did an 
amazing job performing! It was especially great seeing the band perform the 
Portuguese song Minha Casinha it really shows that the youth community 
is proud to be Portuguese.

Ymperio did an extraordinary job at getting the crowd up and going. It was 
great to see the kids putting their folklore skills to use, while listening to such 
a phenomenal band. Ymperio had so much admirable energy, they capti-
vated everyone’s attention and incorporated all Regional cultures in their 
performance. It wouldn`t have been such a successful night without them!

We all had a great time counting down till midnight! But when 12 o’clock 
finally arrived the Portuguese Club went into a loud joyful outburst of horns, 
whistles and the wonderful cheers to a magnificent new year!

Sam Rainho, aged 12

Todos gostamos de uma boa festa e bom entretenimento para começar o 
Ano Novo. No entanto, aqueles que tiveram a sorte de ir à festa do Ano Novo 
no nosso salão comeram um jantar delicioso e viram o Ympério vindo de 
Portugal. Muitos artistas famosos e diversos têm tocado no nosso salão mas 
o que põe o Ympério Show aparte destes artistas e o que fez a nossa festa de 
Ano Novo tão espectacular foi, na minha opinião o seguinte – tocaram até 
as duas da manha parando só uma vez e também incentivaram as pessoas a 
dançar. Eu nunca vi a nossa pista de dança tão cheia. O facto que o Ympério 
Show eram capaz de tocar diferentes tipos de música tais como rancho, pop 
ou musicas brasileiras tudo musica ao vivo sem playback mostrou realmente 
o talento deste conjunto. Pessoalmente, eu gostei como Delfim desceu para a 
pista no meio dos dançarinos e tocou a concertina por traz da cabeça. Tam-
bém fiquei impressionado como ele tocou na concertina pequenina no. Em 
geral, o Ympério Show fez um actuação inesquecível. 

António Araújo, 12 anos

Many of us always enjoy a good party and entertainment to bring in the New 
Year with. However, those who were lucky enough to attend the New Year’s 
party at our hall were able to eat amazing food and to witness the Ympério 
show all the way from Portugal. Our community has witnessed many dif-
ferent famous artists that have come to perform at our hall before. What set 
Ympério show apart from these artists which made our New Year’s party so 
spectacular was, in my opinion these following reasons:

Not only had they played until 3:00 in the morning and with taking one 
break, but they also encouraged people to dance. I have never seen our dance 
floor so packed before for such a long time. For the fact that the Ympério 
show was able to perform different types of music such as rancho, dance or 
Brazilian without lip syncing really showed how all of them are so talented. 
Personally, I enjoyed how Delfim came down to the crowd and played the 
concertina on his head. It was also amazing how he played on the small con-
certina on stage as well. Overall, the Ympério show gave an unforgettable 
performance which will be hard to top in the years to come.

Anthony Araujo, aged 12

Big J & Anthony

Selina & Sam



Ano Novo!

Eu estava na festa da Passagem do Ano e foi ótimo !!!!!!! Eu diverti-me 
muito a dançar, a comer junta com a minha família (adorei a sopa) e a 
fazer barulho á meia noite. Para mim a melhor parte da noite foi brin-
car, dançar e falar com as outras crianças – nós divertimos nos muito. 
Todos estávamos vestidos FABULOSO! 

Eu também ouvi mana tocar – eles fizeram um trabalho ótimo e eu 
gostei muito.

Na minha opinião, foi uma grande festa e uma boa maneira de começar 
o Ano Novo. 

Feliz Ano Novo para todos!

Emilie DeLima, 9 anos

New Years!

I was at the new years eve party and it was AWESOME!!!!!!! I had lots 
of fun dancing, eating together (loved the soup by the way) making 
lots of noise at midnight and the best part of all was I got to hang out 
with the other kids we had so much fun. Everybody was all dressed up 
and we looked FABULOUS! I also heard mana play – they did a great 
job and i enjoyed it. 

In my opinion it was a great party and a good way to start the New 
Year. Happy New Year to everyone!

Emilie deLima, aged 9

Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer ao Northern Portugal Cul-
tural Centre, aos seus dirigentes e sócios e a todas as pessoas que tornaram 
possível este espectáculo, o convite que nos foi feito, e agradecer também 
à comunidade portuguesa residente em Oshawa pelo carinho e pela ma-
neira calorosa como nos receberam. Foi com muito agrado e satisfação que 
recebemos o vosso convite e sendo esta uma comunidade de referência com 
provas dadas não podíamos desperdiçar uma oportunidade como esta. 
Apesar de estarmos a alguns milhares de kilómetros da nossa terra natal, o 
carinho especial que nos dedicaram foi tal que nos sentimos em casa. Sen-
timo-nos pois, bastante orgulhosos de receber 2011 na vossa companhia, 
num espectáculo repleto de animação e alegria. A direcção e seus colabora-
dores estão de parabéns pois proporcionaram um serviço de alta qualidade 
e muita animação pela noite dentro. 

Cor, alegria, diversão, boa disposição, são alguns dos factores que caracter-
izam esta banda que mobiliza multidões por onde quer que passa. O Ym-
pério Show deseja a todos um bom ano repleto de coisas boas e das maiores 
felicidades, até breve.

Pedro Amorim,

Guitarista do Ympério, Show

To start, we would like to thank the Northern Portugal Cultural Centre, its 
directors, members and all those who attended our show. Thanks for the 
invitation that was made, and to the Portuguese community in Oshawa who 
affectionately welcomed us. After hearing so many great things about your 
community I was very pleased to receive your invitation and knew we could 
not waste such an opportunity. Although we were a few thousand kilome-
ters from our homeland, we were treated like family, which made us feel like 
we were at home. We were very proud to ring in 2011 at the NPCC and to 
contribute to the excitement and joy that was in the room. Your committee 
and everyone who helped put on this event should be congratulated because 
they provided everyone with sensational service and entertainment well into 
the night.

Color, fun, excitement and happiness, are among the factors that character-
ize this band and because of that, we move crowds wherever we go. The 
Ympério Show wishes everyone peace and happiness for the new year and 
we hope to see you all very soon.

Maya & Emilie

Noah & Puff



Angariação de fundos para a Família Dantas 
– Obrigado a todos que participaram e a 
todos que ajudaram a organizar a festa no 
dia 15 de Janeiro. Nós tivemos uma noite de 
sucesso. Nós unidos como uma comunidade 
angariamos mais de $ 4500 para a familia. 
Temos tido muito sucesso a angariar fundos 
para causas diferentes e esta festa foi igual, 
vocês tem o direito de estarem orgulhosos.
Graças também às famílias Pinto, que 
ajudaram a organizar e realizar este evento, 
Mark Ganhão por oferecer seus serviços 
de DJ, Manuel Antonio por doar o frango e 
preparar a comida e Portugal Groceries por 
o doarem o pão. Também agradeço a todos 
que doaram prémios para o sorteio - Cristina 
Galrão, Antonio Oliveira, Carlos Pinto Sr., Luís 
Ganhão, Isabel Dias e Steve’s Leather (como 
costume com qualquer coisa que eu escreva, 
perdoe se eu esquecer de mencionar alguém). 
Obrigado a todos em nome de João, Ceu, 
Andrea, Stephanie e Fátima Dantas.
Rancho 2011 – Ensaios para o rancho são 
de Domingo á noite ás 6h00. Por favor, seja 
pontual. Veja o seu e-mail para qualquer 
alteração no porgrama.
Davy Neves estará oferecendo aulas de 
concertina para qualquer pessoa interessada ás 
4h30 antes do ensaio. Todos estão convidados. 
Davy também pediu que qualquer pessoa que 
tenha instrumentos centro em casa e não vai 
atender as lições para deixar no centro, para 
que outros estudantes possam utilizá-los.
NPCC Bolsas para Estudantes – Estamos 
trabalhando actualmente com o ACAPO para 
apresentar o que, esperamos, será uma bolsa 
anual para a juventude do NPCC. Os jovens 
são importantes e são o futuro do NPCC. 
Á trinta anos atrás, a nossa associação foi 
composta na maior parte por trabalhadores de 
colarinho azul que se sacrificam para dar aos 
filhos uma educação pós-secundária. Graças 
a eles, os filhos cresceram e hoje trabalham 
em muitas áreas diferentes, como educação, 
tecnologia, media, artes e medicina.

No momento, estamos finalizando os detalhes, 
que serão anunciados quando estiver tudo 
pronto. Estudantes elegíveis são jovems que 
estão entrando na educação pós-secundária 
em Setembro e é o filho(a) ou neto o(a) de um 
dos nossos membros. O nosso objectivo é ver 
o nosso aluno vencedor receber uma bolsa 
de $ 2000, que será pago por patrocinadores. 
Naturalmente, o sucesso da bolsa baseia-se 
em encontrarmos patrocinadores. Temos 
vindo a contactar possíveis parceiros, mas 
ainda não temos conseguido esse patrocínio 
necessário. Quem estiver interessado em 
apoiar financeiramente este evento (todo ou 
em parte) é convidado a contactar o Centro 
através do telefone ou e-mail.
Pratos Novos – O nosso Centro tem estado 
a precisar de pratos novos por muito tempo. 
Três dos nossos membros - Laurinda Vieira, 
e Manuel e Maria Araújo, decidiram que era 
tempo de fazer uma compra, de modo que eles 
fizeram uma colecção e angariaram o dinheiro 
necessário para pagar os pratos. Graças a eles e 
a todos que contribuíram.
Direcção 2011 – No momento, estamos 
procurando novas pessoas para assumir 
a liderança do nosso Centro a partir do 
dia 1 de Março. É muito importante que 
as novas comissões se inscrevem para que 
possamos ter uma transição suave. Na 
próxima reunião, dia 20 de Fevereiro serão 
realizadas eleições. É importante que todos 
os membros estejam presentes.
Grupo dos Jovens – Recebemos muito 
interesso sobre esta idéia e agora é a hora de 
seguir em frente. Quem estiver interessado 
em participar tem que enviar um e-mail 
com seu nome e idade para youth@
northernportugal.org. As reuniões terão 
início em Fevereiro. Só pedimos para os 
jovens trazerem suas idéias e energia.
Assembleia Geral – Vimos por este meio 
informar a todos os Sócio(a)s que ira haver 
uma reunião para apresentar contas do ano 
2010 e resolver outros assuntos. Por isso será 

importante que todos os sócio(a)s estejam 
presentes na reunião no dia 20 de Fevereiro 
de 2011 no Centro pelas 2:00 horas de tarde. 
Miguel Araújo, Presidente da Assembleia Geral
A Nossa Sede – Em primeiro lugar, graças ao 
Henrique Costa por a doação dos sofás que 
adornam o nosso salão. São bonitos e até hoje 
foram um grande espaço de descanso para 
Ympério, uma cama para algumas das nossas 
crianças e um recanto para saborear um café 
com amigos.
Em seguida, a partir de hoje os baristas na 
sede para 2011 são os seguintes: Terça-feira - 
Claudio Madeiros e Henrique Costa, Quarta-
feira – Cristiano deLima, Quinta-feira á tarde 
- Manuel Araújo, à noite - Alcides Pereira, 
sexta-feira - as damas da noite são as equipes 
da Carminda Pereira e Madalena Matos, e 
Cristina Galrão e Sandra Dantas. Sábado e 
domingo estamos abertos para jogos de futebol 
e os ensaios com Carlos Inácio, Fernandes 
Custódio e Miguel Araújo. Gostaríamos de 
ver mais voluntários para trabalhar no Sábado 
e Domingo. Se você é poder ajudar por favor 
contacte o centro.
Finalmente, gostaríamos de ter um torneio de 
Sueca em conjunto com os nossos amigos da 
Casa dos Poveiros. Neste ponto, gostaria de 
ver se temos interesso, antes de prosseguir este 
evento. Se você gostaria de participar por favor 
cadastre-se no bar.
Fundação Trillium – Um agradecimento 
a todos os que trabalharam como parte do 
nosso Comitê Outreach - Carlos de Sousa, 
Maria Dantas, Tony Dias, Custódia Fernandes, 
Sandra Inácio Perriera Susana Rosa e Tony. 
Seus esforços combinados ajudaram a colocar 
tudo em ordem e finalizar as nossas obrigações 
com a Fundação Trillium.
Faleceu – O pai do João “Cowboy” Machado 
faleceu em Portugal no dia 13 de Fevereiro 
de 2011. Em nome dos sócios aqui ficam os 
mais sinceros sentimentos de pesar



Dantas Family Fundraiser Saturday, – 
Thanks to all who participated and everyone 
who helped organize our January 15th 
fundraiser. We had a great night, raised over 
$4500 and most importantly we united as a 
community. We have had many successful 
fundraisers in the past and this one was no 
different, you should be very proud. 
Thanks also to the Pinto families who helped 
organize and run the event; Mark Ganhão 
for offering his DJ services; Antonio Manuel 
for donating the chicken and preparing the 
food; and Portugal Groceries for donating 
the bread. Also thanks to everyone who 
donated prizes for the raffle – Cristina 
Galrão, Antonio Oliveira, Carlos Pinto Sr., 
Luis Ganhão, Isabel Dias and Steve’s Leather 
(and as with anything I write, please forgive 
me if I forget to mention you). Thanks to 
everyone on behalf of João, Ceu, Andrea, 
Stephanie and Fatima. 
Rancho – 2011 dance practices will run 
Sunday evenings at 6pm starting. Please be 
punctual. Watch your email for any changes 
in the schedule.
Davy Neves will be offering concertina 
lessons to anyone interested at 4:30 before 
dance practices. Everyone is invited. Davy 
has also asked that anyone who has club 
instruments at home and isn’t planning to be 
at the lessons to please drop them off at the 
club so that other students may use them.
NPCC Scholarship – We are currently 
working with ACAPO to present what will 
hopefully be an annual scholarship for the 
youth of the NPCC. The youth are important 
and are the future of the NPCC. Thirty years 
ago our membership was mostly made up of 
blue-collar workers who sacrificed to give 
their children a post-secondary education. 
Thanks to them, those children have grown 
up to work in many fields like education, 
technology, media and medicine. 

We are currently ironing out the details, 
which will be announced as soon as 
everything is in place. Anyone who is 
entering into post-secondary education in 
September and is the child or grandchild 
of one of our members is eligible. Our 
goal is to see our winning student receive 
a $2000 scholarship which will be paid for 
by sponsors. Naturally the success of the 
scholarship rests on us finding sponsorship. 
We have been contacting potential partners 
but as of press time we haven’t secured this 
much needed patronage. Anyone interested 
in financially backing this event (in whole or 
in part) is asked to please contact the Centre 
by phone or email.
New Dishes – Our Centre has been in need 
of new dishes for a long time – some are old, 
some are chipped and many just don’t match. 
Three of our members – Laurinda Vieira, 
and Manuel and Maria Araujo, decided it 
was time to make a purchase so they took up 
a collection and raised the money necessary 
to pay for the plates. Thanks to the three of 
them and to everyone who contributed. 
NPCC Committee 2011 – We are currently 
looking for new people to take over 
leadership of our Centre on March 1st. It 
is very important that the new committees 
sign up so we can have a smooth transition. 
The next meeting will take place on February 
20th at which time elections will take place. 
It is important that all members attend.
Youth Group – We’ve received much interest 
about this idea and now it’s time to move 
forward. Anyone interested in joining is 
asked to send an email with your name 
and age to youth@northernportugal.org. 
Meetings will start in February, so bring 
your ideas and your energy. 
General Meeting – We hereby inform all 
members that will be a meeting to present 
the accounting for 2010 and to discuss 
and resolve any other issues. Therefore it is 

important that all members are present at 
the meeting on February 20th 2011 at 2:00 
pm at our Center. Miguel Araujo, President 
of the General Assembly
Member’s Lounge – First, thanks to Henrique 
Costa for donating the leather sofas that are 
adorning our lounge. They look great and 
have already provided a great resting space 
for Ympério between sets, a makeshift bed 
for some of our younger members and a cozy 
nook to enjoy a coffee with friends. 
Next, as of today our 2011 line up is as 
follows: Tuesday – Claudio Madeiros and 
Henrique Costa, Wednesday – Christian 
deLima, Thursday – afternoons – Manuel 
Araujo, evenings – Alcides Pereira, Friday 
– our two ladies night teams Carminda 
Pereira and Madelena Matos, and Cristina 
Galrão and Sandra Dantas. Saturday and 
Sunday we are open for soccer games and 
dance practice with Carlos Inacio, Custodio 
Fernandes and Miguel Araujo sharing 
duties. We would like a few more volunteers 
to work weekend soccer games, please 
contact the centre if you are able to help. 
Finally, we would like to hold a Sueca 
Tournament with our friends from Casa dos 
Poveiros. At this point we would like to see if 
we have interest before we pursue this event. 
Please sign up at the bar if you would like to 
participate.
Trillium Foundation – A quick and final 
thank you to all who worked as part of 
our Outreach Committee – Carlos de 
Sousa, Maria Dantas, Tony Dias, Custodia 
Fernandes, Sandra Inacio Susana Perriera 
and Tony Rosa. Their combined efforts 
helped put everything in order and finalize 
our obligations to the Trillium Foundation.
Death Note – We’d like to extend our deepest 
sympathies to João “Cowboy” Machado, 
who’s father passed away in Portugal on 
February 13, 2011.






