
Queria anunciar que em Junho vamos ter mais 
uma Fiesta Week e como de costume o nosso 
Centro vai estar aberto para divulgarmos a 
nossa Cultura. Desde já peço a participação 
dos nossos sócios e agradeço a ajuda que nos 
poderem dar.
O Centro vai estar aberto Quinta-feira, Sexta-
feira e Sábado á noite.
Também queria desejar a todos os nossos 
sócios, um Feliz dia do Pai.

Madalena Matos, Presidente do NPCC
Luto mensalmente quando sou confrontado 
com o problema de angariar fundos para os 
vários eventos e programas do nosso centro. 
Naturalmente, podemos continuar fazendo 
o nosso dinheiro a fazer festas e vender rifas, 
mas com as despesas que temos, este método 
basicamente nos mantém vivos como uma 
organização. Um método que já tentamos 
é o patrocínio. Percebo que parece que 
estamos sempre a pedir patrocínios ou a pedir 
doações, mas eu gostaria de dizer que não 
estou necessariamente pedindo aos nossos 
membros para doar. Embora nós apreciamos 
qualquer doação que recebemos, também 
estamos conscientes que a maioria dos nossos 
sócios já apoiam o centro, pagando quotas 
e participarem nas festas no nosso centro. 
Gostaríamos de ver todos os nossos membros 
conversando com a pessoas que conhecem na 
comunidade de negócios - o seu dentista, agente 
de seguros, banco, vendedor de automóveis, 
etc. Temos três concessionárias de automóveis 
que se ofereceram para o doar $ 100 para o 
NPCC para cada carro eles vendem a um dos 
nossos sócios, simplesmente porque as pessoas 
que compraram seus carros pediram se eles 
estavam dispostos a implementar o programa; 
State Farm Insurance recentemente doou mais 
de $ 1000 para o nosso fundo de bolsas, porque 
Teresa Rainho mandou um e-mail, e estes 
são apenas dois exemplos de angariação de 
fundos fora da nossa comunidade Portuguesa. 
Estamos muito feliz por ter muitas das nossas 
empresas Portuguesas sempre prontos a ajudar, 
mas não podemos esperar que eles sejam os 
unicos patrocinadores. A única maneira que 
podemos ficar uma comunidade forte é apoiar 
uns aos outros. Isso dito, gostaria que todos 

suportassem os patrocinadores listados na 
última página do nosso Mensal.
David Ganhão, Relações Públicas

Miss NPCC 2011- Na nossa Celebração da 
Páscoa tivemos o prazer de coroar a Fátima 
Araújo Miss NPCC 2011 e Miranda Pereira 
Mini Miss NPCC 2011. Patrícia Concessão 
estava no palco para passar a coroa à Fátima 
antes que ela proferiu o seu discurso de 
aceitação. Parabéns para ambas senhoritas 
nós sabemos que vocês vão fazer-nos sentir 
orgulhosos na Queen’s Court Ball.
A oportunidade de representar nossa 
comunidade, como Northern Portugal este ano 
para a semana Fiesta é um título que estou 
verdadeiramente honrado de ter. No entanto, 
não será apenas um título para mim, também 
será uma memória para juntar as muitas 
lembranças que tenho estimado durante os 

anos que tenho estado envolvida na nossa 
comunidade Portuguesa. Fui criada a vossa 
frente – a dançar no nosso rancho, a servir café, 
a falar no palco para vários eventos, e até mesmo 
a participar na dança composta para Fiesta com 
os outros pavilhões. Podem ver que eu tenho 
oferecido muitas horas durante os anos e eu não 
poderia ter sido mais feliz em fazê-las. Estou 
ansiosa para representar a nossa comunidade 
em junjo. Gostaria de agradecer a todos que me 
tem dado tantas grandes memórias de crescer 
na nossa comunidade. Se não fossem vocês, eu 
hoje era capaz de não ser sócia do nosso centro e 
de certeza que não sabia todas as coisas que eu 
sei sobre a nossa cultura. Eu continuo a crescer 
e estou ansiosa para continuar a aprender sobre 
a nossa cultura, ensinando os nossos sócios mais 
jovens, e tento encorajar as crianças da nossa 
comunidade para que eles possam ter muitas 
boas recordações como eu fico feliz ter.
Fátima Araújo, Miss NPCC
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Miss NPCC Fatima Araújo e
Mini Miss Miranda Pereira



Bolsa de Estudo - No Mensal de Fevereiro, eu 
mencionei que o nosso Centro ia reconhecer 
os grandes méritos da nossa juventude 
através da concessão de uma bolsa para um 
estudante que está entrando nos estudos pós-
secundários, em Setembro de 2011.
Para dar a todos alguma experiência, esta 
bolsa de estudos foi iniciada pela Aliança 
dos Clubes e Associações Portugueses do 
Ontário (ACAPO). Durante os últimos anos, 
o presidente da ACAPO, José Eustáquio 
incentivou todos clubes para participar 
na bolsa, mas muitos clubes, infelizmente 
(inclusive nós) têm falhado seus membros 
jovens por não fazer o esforço necessário 
para angariar os fundos necessários. Pedimos 
desculpa. Infelizmente com todo o trabalho 
que os membros da nossa direcção tem nos seus 
pratos, até mesmo uma ideia grande pode ser 
posta de lado. Devido à pressão dos membros, 
o foco é sempre posto em angariar dinheiro 
para o centro de modo que a direcção próxima 
pode deixar mais dinheiro no banco do que a 
direcção anterior. Não estou dizendo que isso 
não é importante, mas eu acho que devemos 
ocasionalmente desacelerar um pouco e olhar 
para coisas que também são importantes para 
o futuro da nossa comunidade.
Este ano, o NPCC decidiu avançar com a 
bolsa. Eu e a Sandra Inácio conversamos com 
a direcção e decidimos assumir o projecto, que 
na esperança de continuar nos anos futuros. 
Nós os dois trabalhamos com a Teresa Rainho 
a enviar cartas e conversar com empresas num 
esforço para angariar o dinheiro necessário 
e estamos muito orgulho em dizer que já 

atingimos o nosso objectivo de $ 2000!
Os alunos foram solicitados para submeterem 
um ensaio de uma página descrevendo 
brevemente o que a educação significava para 
eles e também o que a participação deles tem 
sido no nosso centro. .
Estamos muito orgulhosos de apresentar a 
bolsa primeira do NPPC à Mikayla Pereira. 
Durante os anos que eu tenho servido o nosso 
Centro Mikayla tem sempre sido rápida para 
ajudar em tudo que tem sido necessário – a 
servir café, lavar a louça e limpar mesas durante 
festas. Ela também tem dançado no nosso 
rancho por muitos anos e em 2008-2009, ela 
ensinou Português aos os nossos alunos jovens 
na Escola Fernando Pessoa. 
Mikayla será apresentada com a sua bolsa de 
estudos na Scholarship Gala da ACAPO no 
dia 4 de Junho na Casa das Beiras. No dia 17 de 
Setembro o nosso centro vai realizar uma Gala 
de Bolsa com artistas especiais Jovem Imperio.
Graças aos seguintes patrocinadores que 
fizeram esta bolsa de estudos possível: Rafael 
Roberto do Coldwell Banker, José Manuel e 
Sharlene DeSousa do DeSousa Homes, Eagle 
Productions , Cristina Teixeira e seu marido 
Gene Russo do ENG Automotive Group, 
Ontario Hyundai e Nina Romano e os os 
outros agentes do State Farm. Agradecemos 
também ao Tito, Dante Marimpietri por trazer 
à luz o nosso pedido na reunião do Conselho 
da Cidade de Oshawa no 03 de marco. Cidade 
reunião do Conselho. Finalmente, graças ao 
José Eustáquio e aos directores da ACAPO por 
o início deste programa.

Fiesta Week 23 a 25 de Junho - Como foi 
mencionado por nossa presidente Madalena, 
Fiesta está se aproximando e precisamos 
desesperadamente de voluntários, entre em 
contacto com um membro da direcção, com 
os tempos e datas estão disponíveis. Nós 
somos um grupo bom e muitas pessoas fora 
da nossa comunidade têm comentado ao o 
que uma grande organização que temos. Todo 
mundo pode oferecer-se algumas horas para 
ajudar, então vamos todos trabalhar juntos 
para tornar isto uma semana Fiesta de sucesso 
para o nosso centro.
Piquenique 2 e 3 de Julho– Vamos mais uma 
vez assumir o o Parque Húngaro em Hampton 
de celebramos o verão. Este ano marca a volta 
do piquenique ao feriado do Dia do Canadá 
que nos dá a oportunidade de celebramos 
o Dia do Canadá em forma Portugueses - 
sardinhas com a futebol ! A direcção ainda está 
finalizando o programa para o fim de semana, 
mas os planos iniciais são de ter uma dança 
com a DJ, um filme para as crianças, camping 
e canções á fogueira até a madrugada sábado, 
seguido ao Domingo com Ranchos, jogos, 
tômbola e churrasco! Um fim de semana 
perfeito. O preço será $ 10 por pessoa.
Torneio de Golfe Domingo 18 de Setembro – 
O torneio de golfe este ano se mudou para o 
Newcastle Golf Country Club. O torneio terá 
início às 10:45 eo custo será $ 100 por jogador. 
Isso inclui golfe e carrinho seguido por jantar 
e prémios no nosso Centro. Qualquer pessoa 
que deseje patrocinar ou doar prémios é 
convidado a contactar o centro, ou enviar um 
e-mail para cristina@northernportugal.org .

Liberia Fernandes Sonia, Mark & Felix Gabriela & Fernanda



I wanted to announce that in June we will once 
again host yet another Fiesta Week and as 
usual our Center will be open to showcase our 
culture. I would like to request the participation 
of our members and I appreciate the help that 
anyone can offer. The Center will be open 
Thursday, Friday and Saturday evenings.
Finally, I also want to wish all our members,  
a Happy Father’s Day
Madalena Matos, President of the NPCC
Monthly I struggle when faced with the 
challenge of how to raise funds for the various 
events and programs our centre has. Naturally 
we can continue making our money by holding 
dances and selling raffle tickets, but with all the 
expenses we have, this method basically keeps 
us alive as an organization. One method we’ve 
turned to is sponsorship and I realize it sounds 
like we’re always asking for sponsorship or 
donations, but I’d like to stress that I’m not 
necessarily asking our members to donate. 
Although we do appreciate any donation 
we receive, we are also aware that most of 
our members already support the centre 
by paying membership dues and attending 
functions at our centre. Ultimately we’d like 
to see all our members talking with people 
they know within the business community 
– your dentist, insurance agent, bank, car 
salesman, etc. We have three car dealerships 
who have offered to donate $100 to the NPCC 
for each car they sell to one of our members 
simply because the people who bought their 
cars asked if they were willing to implement 
the program; State Farm Insurance recently 
donated over $1000 to our scholarship fund 
because Teresa Rainho sent out one email, 
and these are just two examples of fundraising 
outside our community. We are very fortunate 
to have many of our Portuguese businesses 

always ready to help, but we can’t just rely on 
them. The only way we can get stronger is to 
support each other. That said, I urge everyone 
to look at the back page of our Mensal every 
month and support our sponsors.
David Ganhão, Public Relations
Miss NPCC 2011 – At our Easter Celebration 
we had the pleasure of crowning Fatima 
Araujo Miss NPCC 2011 and Miranda Pereira 
Mini Miss NPCC 2011. Patricia Concecao 
was on stage to pass down the crown to 
Fatima before she gave her acceptance speech. 
Congratulations to both young ladies we know 
you’ll make us proud at the Queen’s Court Ball.
A few words from Fatima:
Being given the opportunity to represent our 
community as Miss Northern Portugal this 
year for Fiesta week is a title that I am truly 
honoured to have.  However, it won’t only be 
a title for me, it will also be a memory to add 
to the many memories that I have cherished 
throughout the many years I have been actively 
involved in our Portuguese community.  Many 
of you have watched me grow dancing in our 
rancho over the years, serve coffee, mc events, 
or even participate in the composite dance for 
Fiesta week with other pavilions.  As you can 
tell I have volunteered a lot throughout the years 
and I could not have been happier to do so. I am 
looking forward to representing our community 
this June and will try my best to do so.  I would 
like to thank everyone who has provided me 
with so many great memories of growing up in 
our community.  If it weren’t for you, I wouldn’t 
still be around nor would I know all the things 
I know about our culture as I do today. As I 
continue to grow and mature, I look forward to 
continue learning about our culture, teaching 
our younger members, and hopefully encourage 

the children of our community so they can have 
many great memories, as I am fortunate to have.
Fatima Araujo, Miss NPCC
Fiesta Week June 23rd & 25th  – As mentioned 
by our president Madalena, Fiesta is fast 
approaching and we desperately need 
volunteers, please contact a member of the 
committee with times and dates you are 
available. We’re a good group and many people 
outside of our community have commented on 
what a great organization we have. Everybody 
can volunteer a few hours to help, so let’s all 
work together to make this a successful Fiesta 
Week for our Centre.
Picnic July 2nd & 3rd   – We will once again 
take over the Hungarian Park in Hampton to 
celebrate summer. This year marks the return 
to the Canada Day long weekend giving 
us the opportunity to celebrate Canada the 
Portuguese way – with soccer and barbecued 
sardines! The committee is still finalizing the 
program for the weekend, but the tentative 
plans are to have a dance with DJ, a movie for 
the kids, camping and campfire songs till the 
wee hours of the morning on Saturday night 
(bring your guitars) followed on Sunday with 
Ranchos, games, tombola and food! A perfect 
weekend. Price will be $10 per person.
Golf Tournament Sunday September 18th  
– This year’s golf tournament has moved 
locations to Newcastle Golf & Country Club. 
Tee off time will be 10:45 a.m. and the cost will 
be $100 per golfer. This includes green fees 
and cart followed by dinner and prizes at our 
Centre. Anyone wishing to sponsor a hole or 
donate prizes is asked to contact the centre, or 
email cristina@northernportugal.org.

Susana, Cristina & Cowboy Adam & Dulce Puzio



www.desousahomes.com

1505 Dundas St. East, Whitby

ONTARIO
Rose Givelas
Jon Humphrey
Tammy Lee Hanlon
Karen Low
Penny Masters
Dennis McIvor
Nina Romano
Dean Yorke

Este Mensal é
patrocinado por
This month’s Mensal 

is sponsored by

Este Mensal é
patrocinado por
This month’s Mensal 

is sponsored by

the market with portuguese �avour!

356 Dean Avenue, Oshawa • 905-725-8283

Fresh Fish & Seafood, Meat & Poultry
Bread & Pastries, Deli & Cheese

Fruits & Vegetables

the market with portuguese �avour!

356 Dean Avenue, Oshawa • 905-725-8283

Fresh Fish & Seafood, Meat & Poultry
Bread & Pastries, Deli & Cheese

Fruits & Vegetables

NPCC Scholarship – In February’s Mensal 
I mentioned that our centre would be 
recognizing the outstanding achievements 
of our youth by awarding a scholarship to 
a student who is entering post-secondary 
education in September of 2011.
To give everybody some background, this 
scholarship was initiated by the Alliance of 
Portuguese Clubs and Associations of Ontario 
(ACAPO). Over the years ACAPO’s President 
José Eustaquio has encouraged all member 
clubs to participate in the scholarship but 
unfortunately many clubs (ours included) have 
failed their young members by not putting in 
the effort needed to raise the necessary funds. 
We apologize. Regrettably with all the work 
our committee members have on their plates, 
even a great idea can be pushed aside. Due 
to pressure from members, focus is always 
put on raising money for the centre so the 
next committee can leave more money in the 
bank than the previous one. I’m not saying 
this isn’t important, but I do think we should 
occasionally slow down and look at what else 

is important to the future of our community.
This year the NPCC has decided to move 
forward with the scholarship. Sandra Inacio 
and I talked with the committee and decided 
to take on the project, which we are hoping to 
continue in the years to come. The two of us 
worked with Teresa Rainho mailing letters and 
talking with businesses in an effort to raise the 
money needed and we are very proud to say 
we’ve reached our $2000 goal! 
The students were asked to submit a one-page 
essay briefly outlining what education meant 
to them and what their involvement has been 
in our centre. 
We are very proud to award the NPPC’s first 
scholarship to Mikayla Pereira. During the 
years I’ve served the club, Mikayla has always 
been quick to help when needed. I’ve watched 
her serve coffee, wash dishes and clear tables. 
She has also been a member of our rancho 
for many years and in 2008-2009 she taught 
Portuguese to our young students at Escola 
Fernando Pesoa. Mikayla will be presented 

with her scholarship at ACAPO’s Scholarship 
Gala on June 4th at Casa das Beiras. On 
September 17th our center will be hosting a 
Scholarship Gala for with special performers 
Jovem Imperio and everyone is invited.
Congratulations to Mikayla and to everyone 
who participated, we look forward to reading 
everyone’s essays in 2012. 
Thanks the following sponsors who made 
this scholarship happen: Rafael Roberto 
from Coldwell Banker, José Manuel and 
Sharlene DeSousa from DeSousa Homes, 
Eagle Productions, Cristina Teixeira and her 
husband Gene Russo from ENG Automotive 
Group, Ontario Hyundai and Nina Romano 
and the other agents from State Farm. We 
are also grateful to Tito-Dante Marimpietri 
for bringing forth our request at the March 
3rd Oshawa City Council meeting. Finally 
thanks to José Eustaquio and ACAPO’s 
board of directors for initiating and believing 
in this program.

Please support this month’s sponsors......



Os Jovens realizarão outra dança em Maio e 
por todos os relatos todos se divertiram muito. 
Mana aprenderam uma canção nova para o seu 
desempenho, mais crianças apareceram e todo 
mundo estava sorrindo quando eles saíram. 
Graças aos garotos que ajudaram a montar 
mesas e limpar no final da noite.
Trocando de assunto, tenho de dizer que 
Eu estava vendo Anthony Araújo a tocar a 
concertina com a Henrique na semana passada 
e estou muito impressionado. Henrique decidiu 
parar de tocar, mas Anthony continuou mexer 
nas teclas eo som era bonito. Continua o bom 
trabalho amigo.
Finalmente eu gostaria de voltar a convidar 
todos os jovens para escrever ou desenhar 
alguma coisa para o o nosso Mensal. Gostamos 
de ouvir o que vocês tem para dizer. Este mês, 
temos um contribuição de Eva Fernandes:
Festa da Páscoa – Se você não foi à festa da 
Páscoa você perdeu. Tivemos um bom tempo!
Para a festa da Páscoa houve muitas alterações 
boas, as mesas tinham centrais que eram 
brilhantes e coloridas que estavam em sacos 

de vinho coloridos na da mesma cor das flores. 
Elas escolheram a cor das peças centrais para 
nos chamaria para comer. Eu pensei que isso foi 
uma ótima ideia. Havia muita comida e música, 
como sempre. Uma das coisas que eu gostei 
mais foi o coroamento da Miss e Mini Miss 
NPCC - Fátima e Miranda. No final da festa o 
nosso DJ incrível tocou algum folclore Minhto 
para todos os dançarinos. A minha opinião 
da festa foi que ela foi uma das maiores festas 
do ano e não só por causa do chocolate, bem, 
talvez.

Os Jovems hosted another dance in May and by 
all accounts everyone had a great time. Mana 
learned a new song for their performance, more 
kids showed up and everyone was smiling when 
they left. Thanks to the kids who helped set up 
tables and clean up at the end. 
On another note, I must say that I was watching 
Anthony Araujo play concertina with Henrique 
last week and I’m very impressed. Henrique 

decided to stop playing but Anthony kept 
pressing keys and the sound was beautiful. Keep 
up the good work buddy.
Finally I’d like to once again invite all the youth 
to write or draw something for our Mensal. We 
love to hear what you have to say. This month 
we have a contribution from Eva Fernandes:
Easter Party – If you didn’t go to Easter party 
you missed a heck of a good time!
For the Easter party there were lots of good 
changes, like how they had centerpieces 
that were bright and colourful. They were in 
colourful wine bags that were the same colour as 
the flowers. From the colour of the centerpieces 
they would call us up to eat. I thought that was 
a great idea. There was lots of great food and 
music like always. One of the highlights of the 
day was the crowning of the NPCC misses – 
Fatima and Miranda. At the very end of the 
party our awesome DJ played some Portuguese 
folklore for all the dancers. My opinion of the 
party was that it was one of the greatest parties 
of the year and not because of all the chocolate, 
well maybe.




