
Hoje começamos com parabéns.
Vou começar e oferecer aos nossos elogios 
a Miss Oshawa Portuguese Club Lacey 
Barradas, que foi coroada Miss Fiesta e á 
minha vizinha Miss Acropolis Patricia Chiodo 
que foi a vice-campeão. Naturalmente meu 
coração estava com nossa querida Miss 
NPCC Fátima Araújo, que me disse que tive 
um tempo fantástico, apesar de não levar 
para casa o título. Tenho certeza que ela está 
tendo um tempo sensacional representando o 
nosso Centro nos varios pavilhões, durante a 
Semana Fiesta.

Em segundo lugar, eu gostaria de dar parabéns 
a todos que participaram da Parada Fiesta e 
obrigado a todos que trabalharam organizando 
e fazendo acessórios e construindo o nosso 
carro alegórico – um trabalho bem feito. A 
nossa submissão, que tinha o tema “Um Festival 
Português numa cidade fantástica”, ganhou 
três prêmios - Melhor Entrada Étnica, Melhor 
Carro Alegórico (vice-campeão) e Melhor 
Participação Infantil. Um agradecimento 
especial ao Rafael Roberto do Coldwell Banker 

RMR Real Estate, que levou a nossa Mini Miss 
Miranda e ao Nick Cea do 7 Suns Delivery & 
Logistics por fornecer o caminhão e motorista 
para o nosso carro alegórico.
Parabéns ao nosso Rancho e aos directores e 
ensaiadores. Tal como o nosso ano chega ao 
fim antes das férias, o nosso Rancho teve uma 
agenda cheia e tem sido um pouco difícil para 
programar práticas. Parabéns à todos por sua 
paciência e pelos desempenhos maravilhosos.
O meu louvor final vai para a nossa 
comunidade. Sábado dia 4 de Junho eu tive o 
privilégio de assistir à Gala Bolsa de Estudo da 
ACAPO e para assistir com orgulho enquanto 
A Mikayla Pereira recebeu a primeira bolsa de 
estudos do NPCC - Obrigado a Casa das Beiras 
por hospedagem uma festa excelente. Durante 
a noite tive a oportunidade de conviver com 
muitos dos convidados e bater-o-papo sobre 
a magnitude do evento e como decepcionante 
foi que apenas 10 dos 34 membros ofereceram 
bolsas de estudo. Muitas das pessoas com 
quem conversei ficaram impressionados que 
tínhamos dado uma bolsas de $ 2000. Essas 
conversas me fizeram reflectir sobre o nosso 
Centro e seus membros. Quando somos 
confrontados com um desafio há sempre um 
grupo de nós que vai subir para a ocasião e 
seguir o projecto até o fim.

Para concluir, eu gostaria de oferecer os 
nossos serviços a ACAPO e convidá-los para 
hospedar os 2012 Gala Bolsa de Estudo  
a ACAPO no nosso Centro - é o que 
fazemos melhor!
David Ganhão 
Relações Publicas , NPCC
Torneio de Golfe domingo 18 de Setembro 
– Um convite para os golfistas. O torneio 
de golfe será realizado no Newcastle Golf 
& Country Club. Golfe terá início às 10:45 
e o custo será $ 100 por jogador. Isto inclui 
green fees e carrinho seguido pelo jantar e 
prémios no nosso Centro. Nós ainda estamos 
procurando patrocinadores para ajudar a 
compensar o custo dos prémios. Qualquer 
um que deseja patrocinar um ou doar 
prémios é convidado a contactar o centro,  
ou cristina@northernportugal.org por e-mail.
Gala da Bolsa de Estudo – Participe conosco 
no dia 17 de Setembro para honramos 
a Mikayla Pereira, a nossa beneficiário 
de bolsa e agradecer aos patrocinadores 
maravilhosas que fizeram isto possível. A 
noite incluirá jantar e dança com a música 
do Jovem Imperio.

Miss NPCC, Fátima Araujo



Today we start with congratulations. 
I’ll start outside the Centre and offer our 
acclaim to Miss Oshawa Portuguese Club 
Lacey Barradas who took home the Miss 
Fiesta crown and my neighbour Miss 
Acropolis Patricia Chiodo who was first 
runner-up. Naturally my heart was with our 
beloved Miss NPCC Fatima Araujo, who 
told me she had a fantastic time despite not 
taking home the title. I’m sure she’s having 
a sensational time representing our Centre 
at the various pavilions during Fiesta Week.
Secondly, I’d like to congratulate everyone 
who participated in this year’s Oshawa Fiesta 
Week Parade and thanks to everyone who 
worked organizing and making props and 
building our float – job well done. Our entry, 
which represented “A Portuguese Festival in 
a Fantastic City”, won three awards – Best 
Ethnic Entry, Best Float (Runner-Up) and 
Best Children’s Participation. A special 
thanks to Rafael Roberto from Coldwell 
Banker RMR Real Estate who drove our 
Mini Miss Miranda and to Nick Cea from 7 
Suns Delivery & Logistics for providing the 
truck and driver for our float.
Congratulations to our Rancho and it’s 
directors. As our season winds down before 
summer break, our Rancho has had a busy 
program and scheduling practices has 
been a slight challenge. Kudos to everyone 
for their patience and for the wonderful 
performances.

My final praise goes to our community. 
Saturday June 4th I had the privilege of 
attending the ACAPO Scholarship Gala 
and watching with pride as Mikayla Pereira 
was awarded the NPCC’s first academic 
scholarship – Thank you to Casa das 
Beiras for hosting an outstanding party. 
During the evening I had the opportunity 
to mingle with many of the guests, chat 
about the magnitude of the event and how 
disappointing it was that only 10 of the 34 
members offered scholarships. Many of the 
people I talked to were amazed that we had 
given a $2000 bursary. These conversations 
made me reflect on our Centre and it’s 
members. We consistently over-achieve. 
When we’re confronted with a challenge 
there is always a group of us who will rise to 
the occasion and see the project to the end. 
To conclude, I’d like to offer our services to 
ACAPO and put our Centre’s name in the hat 
to host the 2012 ACAPO Scholarship Gala – 
it’s what we do best!
David Ganhao, 
Public Relations, NPCC
Golf Tournament Sunday September 18th – 
TA quick invitation to golfers everywhere. 
This year’s golf tournament will be held at 
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. We are still looking for sponsors 

to help offset the cost of prizes. Anyone 
wishing to sponsor a hole or donate prizes 
is asked to contact the centre, or email  
cristina@northernportugal.org.
NPCC Scholarship Gala – Please join us 
on September 17th as we honour Mikayla 
Pereira, our scholarship recipient and thank 
the wonderful sponsors who made this 
possible. The evening will include dinner 
and dancing to the music of Jovem Imperio.

Carma deSousa



Eu gostaria de me apresentar àqueles que eu 
não tive o prazer de conhecer. Meu nome é 
Pereira a Mikayla. Tenho 18 anos e irá desen-
volver meu futuro em etembro na Laurentian 
University no Programa de Educação Concur-
rent, Estudos Franceses.

É com essa introdução que eu posso verda-
deiramente dizer que é um prazer receber a a 
ACAPO Bolsa de Estudos da Juventude Luso-
Canadian Acadêmico. Sendo a beneficiária 
desta bolsa notável é particularmente significa-
tiva em que reconhece não só do desempenho 
acadêmico e sucesso de um estudante, mas 
também o envolvimento dentro da nossa co-
munidade vibrante Portuguêsa.

Como a primeira receptora do Centro Cultural 
Norte Portugal é com orgulho em conseguir o 
prémio que eu posso sinceramente oferecer a 
minha gratidão aos doadores e ao Centro por 
permitir-me a perseguir estas oportunidades 
de educaçãomantendo simultaneamente um 
compromisso com a nossa comunidade.

Também gostaria de desejar a todos os meus 
colegas beneficiários um futuro feliz e emo-
cionante e para desejar todos os outros  
jovens luso-canadianos a melhor sorte nas suas  

futuras realizações acadêmicas e incentivá-los 
a procurar esta oportunidade de prestígio nos 
anos futuros.

Obrigado a todos por fazerem isto possível.

___________________________________

I would like to take a moment to introduce 
myself to those who I may not have had the 
pleasure to meet. My name is Mikayla Pereira. 
I am 18 years old and will be developing my 
future very soon at Laurentian University in 
the Concurrent Education Program, French 
Studies.

It is with that introduction that I can truly say 
it is a pleasure to receive the ACAPO Luso-
Canadian Youth Academic Scholarship. Being 
the recipient of this notable scholarship is 
particularly meaningful as it recognizes not 
only one’s academic achievement and success 
but also the involvement within our vibrant 
Portuguese Community. 

As the first recipient from the Northern 
Portugal Cultural Centre it is with pride in 
achieving such an award that I can sincerely 
offer my gratitude to the donors and the 
foundation for allowing me to chase these  
 

educational opportunities while maintaining a 
commitment to our community. 

I would also like to wish all of my fellow 
recipients a happy and exciting future and take 
a moment to wish all other Luso-Canadian 
Youths the best of luck in their future academic 
achievements and encourage them to seek this 
prestigious opportunity for years to come.

Thank you to everyone for making this 
possible.

Mikayla Pereira

ACAPO Scholarship Winners and Presenters

Mikayla and Teresa

Cristina, José and MikaylaBriana, Alcides, Mikayla and Isabel




