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Torneio de Golfe
Miguel Araujo
No dia 23 de Setembro
realizamos o nosso torneio
de golfe anual no Newcastle Golf and Country Club
em Newcastle com apenas 38
golfistas. Após as três épocas
que nos passamos por no
campo de golfe (sol, chuva, e
frio) todos os golfistas estiverem contentes especialmente com as sandes fornecidas por Portugal Groceries e
apos o jantar servido no nosso
Centro pela a equipa de cozinha. Os meus parabéns para
os vencedores de o torneio de 2012 que foi a equipa de Albert Caruso, Darryl Clark, josé Manuel (Joe) Dantas e Rich Remani com (-4). Eu
gostava de agradecer aos patrocinadores, a direcção e a equipa de cozinha e igual para quem mais ajudou para que este torneio fosse um
grande sucçesso.
Golf Tournament 2012 Miguel Araujo
Once again poor weather was an unfortunate component at our annual tournament, which was held on September 23rd at Newcastle Golf
and Country Club. Armed with their golf clubs, cart and a lunch which was prepared and donated by Portugal Groceries the 38 golfers hit
the links and braved the cold, windy, rainy weather until they had their winners! My congratulations to the winners – Albert Caruso, Darryl
Clark, José Manuel (Joe) Dantas and Rich Remani (-4). I’d like to thank the sponsors, the organizers, kitchen team and all those who helped
to make this tournament a great success.
Querido Socio(a) esta no tempo de vindimar as
uvas e das desfolhadas, espero que tivessem
um verão cheio de alegria e saúde. Depois de
uma primavera muito cheia de festividades
no Centro que fosse com a Fiesta Week ou
com os jogos do Euro 2012 que nos troce
alegria, raiva e tristeza, fóram umas férias
boas. Agora com o inverno a chegar voltamos as festividades e trabalhos para melhorar
o nosso centro. Setembro começou as festas
com uma festa das rusgas e danças tradicionais
do Minho no nosso Centro e a seguir tivemos
o anual torneio do golfe. A próxima celebração
será a festa de S. Martinho no dia 10 de Novembro para uma feijoada e castanhas assadas.

últimos meses, pessoalmente e por e-mail
quando o mensal seguinte seria publicada muitas dessas pessoas não são membros do
nosso centro - que é uma surpresa agradável.
O nosso site tem recebido um aumento
de visitas e eu tive algumas pessoas que se
inscreveram para o online Mensal. Espero que
este interesse no nosso boletim informativo
significa que há também interesse no NPCC
e pela Comunidade Portuguêsa da Região
Durham. Nós somos uma comunidade forte
- o censo de 2006 mostra que Durham é o
lar de 12.050 pessoas de origem Portuguêsa!
Como apenas muito poucas dessas pessoas
são membros do NPCC, eu encorajo a todos
para espalhar a palavra sobre o nosso Centro,
Miguel Araujo
e os eventos e atividades que oferecemos.
Presidente de Assembleia
Adesão e participação ajudará a garantir que
Passou muito tempo desde o último Mensal e eu os nossos membros e amigos continuam a ter
sinto que devo uma apologia a todos. Embora eu a rica experiência cultural, que nós oferecemos.
tinha muito orgulho do Mensal, eu não sabia que Eu gostaria de elogiar as comissões para o
tantas pessoas estavam interessados em nosso excelente trabalho que tem feito este ano. A
boletim. Já me perguntaram várias vezes nos nossa Assembleia Geral tem sido diligente-

mente trabalhando atrás das cenas em projetos de a construção e renovação. Projetos
concluídos incluem uma máquina de lavar
louça para a nossa cozinha, novas luzes para
o bar e a instalação de interruptores de luz no
salão principal. A Direcção tem hospedado
alguns eventos grandes - José Malhoa cantou para nossa festa que comemorou “Miss
NPCC” e nossa bolsa de estudos; a Noite de
rusgas em setembro reuniu três grupos de
Toronto e o nosso própria Rancho do Minho
para uma noite de música, dança e comida;
o nosso Sarrabulho anual foi um enorme
sucesso. Finalmente, os jovems do LYTE continuarão a energeticamente a planear uma
série de eventos que irá reforçar ainda mais
suas amizades.
Agora vou tentar reconstituir uma história
rápida dos últimos meses e informá-los dos
planos futuros.
David Ganhão
Relações Públicas

Conselho de Diretores

enquanto Isabella Rainho ganhou o título de
Este ano levou muito tempo para organizar Mini-Miss NPCC - parabéns a estas duas jovens.
um comitê, mas em Abril de nosso Conselho
de Diretores de 2012 foi finalmente eleito.
Abaixo está uma lista das pessoas que servem
nas nossas diversas comissões.
Direcçao
Presidente - Cristina Galrão
Vice-Presidente - Steve Rocha
Tesoureira - Madalena Matos
Secretária - Melanie Desousa
Assembleia Geral
Presidente - Miguel Araújo
Vice-Presidente - Carlos Desousa
Secretário-Orlando Pereira
Tesoureira - Sandra Inácio
Rancho do Minho de Oshawa
Diretor - Bruno Vieira e José Vieira
Ensaiador - Alberto Fernandes
Relações Públicas
David Ganhão

Sala dos Sócios
Horário:
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

ENCERRADO
7:30pm as 10:30pm
7:00pm as 9:30pm
7:30pm as 10:30pm
7:30pm as 11;30pm
Horário de Jogos (RTPi)
Jogos (RTPi) e Ensaios

Necessitas de Voluntário(a)s para abrir a sala
dos Sócio(a)s uma noite por semana. Por favor
contactar Miguel (Presidente de Assembleia
905-259-6584) ou Custódio Fernandes (Diretor
do Bar 905-442-4160).

Socio Honorário

Na reunião geral de fevereiro nossos membros
votaram quem seria premiado o prêmio de
maior prestígio do NPCC - Sócio Honorário.
Destinatários incluem Carlos Dias em 2009
e Herique Pereira em 2010. Uma cédula de
membros nomeados foi distribuída e, embora
a decisão foi difícil um nome subiu para o no
topo da lista - Miguel Araújo. Nascido no ano
que o rancho foi formado, ele tem sido ativo
com o nosso Clube desde então! Ele tem
sido um membro do rancho desde a infância,
serviu em comitês NPCC durante os últimos
oito anos, é um bartender na nossa sede
e é uma enciclopédia da história do nosso
clube. Obrigado Miguel pela sua paixão e
entusiasmo. Parabéns.

Miss NPCC e Bolsa de Estudo

Em Maio, o NPCC realizou um evento que
comemorou a nossa juventude - nós elegemos a nossa Miss e Mini-Miss NPCC e apresentamos a segunda Bolsa de Estudo NPCC.
As apresentações foram seguidas por outro
grande desempenho de José Malhoa.
Natasha Silvestre foi coroada Miss NPCC

que serão diagnosticados com cancro de
próstata na sua vida.
Como comunidadetemos uma obrigação de
nos unir para esta grande causa. Detalhes do
NPCC Movember estarão disponíveis no nosso
website nos próximos dias. Participantes
tentativos são: Tony Rainho (embora o bigode
ninja nasceu uma semana antes dele, Tony vai
raspar seu bigode para apoiar a apoiar a causa!),
Albert Fernandes, David Ganhao, Carlos Dias,
Tito-Dante Marimpietri e eu.
Todos estão convidados a participar. 1. Deixar
crescer o bigode para 30 dias; 2. Doar para
a causa. NPCC Movember será lançado no nosso
Centro às 7h30 na quinta-feira dia 01 de
novembro.

Festa do Sócio

Sábado 10 de Novembro, 2012
O nosso próximo evento é a homenagem
anual para os nossos membros. Historicamente realizada por volta do Dia de São
Martinho (11 de novembro), este evento é
baseado na Festa do Magusto, onde amigos
e familiares se reúnem ao redor de fogueiras
em todo Portugal para comer castanhas assadas, beber o vinho novo, cantar e dançar.

A bolsa de estudos deste ano foi atribuída ao
Andrew Pereira - parabéns para ele também
e um agradecimento muito especial aos patrocinadores maravilhosos que continuam a
apoiar e financiar esta iniciativa maravilhosa.
Estou ansioso para apresentar o Bolsa de
No 10 de novembro, vamos seguir os passos
Estudo 2013 para outro membro jovem.
dos nossos antepassados. Uma refeição tradicional de feijoada ou lombo de porco assado
Fiesta Week
O NPCC tem sido uma parte importante da (a sua escolha) será servido, a Associação
Fiesta Week – o festival cultural de Oshawa – há Cultural do Minho de Toronto e o Rancho
muitos anos e, mais uma vez recebemos os do Minho de Oshawa irão se apresentar com
nossos membros e amigos da comunidade dança a seguir (DJ NewAge Entertainment)
Portuguesa para se juntarem em celebração e castanhas assadas para todos. Este é um
no nosso centro. A parada Fiesta começou evento gratuito para todos os nossos membros.
a semana, onde dois prêmios importantes Os preços para não-membros são $ 15 para
foram ganhos: Best Ethnic Group e Children’s adultos, $ 10 para jovens (idades 12-18) e
Participation Walking. As festividades con- gratuito para crianças de 11 e sob. As portas
tinuaram mais tarde na semana no nosso abrem às 18:00 com o jantar servido ás 19:00.
Centro com a nossa marca especial de ofertas
culinárias e culturais. Embora o nosso grupo Reunião de Assembleia Geral
folclórico foi uma grande atração para muitos Domingo 18 de Novembro, 2012 ás 2:30
dos nossos visitantes o menu preparado por No Salão do NPCC.
chefes voluntários provou ser um complemento excelente a este evento cultural.
Natal das Crianças
Sábado 15 de Dezembro, 2012
Eventos futuros
Pai Natal virá para o nosso Centro e ele tem
A direcção tem um grande programa uma equipe especial de elfos que vão ajupreparado para o outono e inverno. Esta- dar. Os membros seniores do LYTE foram
mos ansiosos para ver todos vocês nas cele- convidados para ajudar a organizar
brações seguintes:
e executar a festa de Natal deste ano. Nas
semanas seguintes, o grupo vai se reunir e a
Movember Mark Ganhão
planear atividades divertidas para as crianças
O objetivo do Movember é simples. Deixar mais novass. Os detalhes serão enviado no
crescer o bigode para uma causa grave; Mensal de novembro.
saúde dos homens, especificamente cancro
de próstata e saúde mental masculina. Passagem de Ano
Durante o mês de novembro homens com- Segunda-feira, 31 de Dezembro, 2012
etem a crescer um bigode para os 30 dias e Faça planos para saudar 2013 com família e
assim tornam-se cartazes vivos para a causa. amigos no NPCC. Como de costume, haverá um
O bigode é a nossa fita, o símbolo para gerar jantar delicioso e um espetáculo de som e luz
conversas, conscientização e angariar fundos do TNT FX. Preços e detalhes serão incluídos no
para saúde dos homens e o 1 em 7 homens Mensal de novembro.

Notícias LYTE Maya Ganhão

Nós tivemos férias de verão longas e eu gostaria de dizer bem-vindo a todos os membros
do LYTE. O ano passado foi um grande ano.
Tivemos muitos eventos como o dia em que
fomos nos tubos de neve, festas de pizza,
danças, noites de cinema e nosso m de semana
no Great Wolf Lodge.
Neste outono já tivemos algumas reuniões e
planejamos alguns eventos - Festa de Halloween
no dia 19 de outubro e Great Wolf Lodge em
janeiro. O comitê NPCC também nos pediu

Dear members it’s the time of harvesting
grapes and making wine. I hope you had a
summer full of joy and good health. After a
spring full of festivities at our center - Fiesta
Week, the Euro Cup Games of 2012, which
gave us joy, anger and sadness I trust everyone
had a good summer. With winter arriving, the
fall celebrations at the Centre begin. September
began the festivities with the “Noite das Rusgas”
where the culture of Minho lled our center
and then we had the annual golf tournament
and Sarrabulho. The next celebration will be
the feast of St. Martin on November 10 for a
feijoada and roasted chestnuts.
Miguel Araujo
Presidente de Assembleia
It’s been a very long time since our last Mensal
and I feel I owe everyone an apology. I didn’t
realize so many people read our newsletter
until I stopped writing it. I’ve been approached
many times in the last few months, personally
and via email, and asked when the next mensal
would be published – many of these people
have no attachment to our Centre – this has
been a pleasant surprise. Our website has
been receiving an increased number of hits
and I’ve had quite a few people subscribe
to the Mensal online. I hope this interest in
our newsletter means there is also interest in
the NPCC and the Portuguese Community of
Durham Region. We are a strong community
– the 2006 census shows that Durham is the
home to 12,050 people of Portuguese origin!
Since only a small slice of these people are
members of the NPCC, I encourage everyone
to spread the word about our Centre, and the
events and activities we o er. Membership
and participation will help ensure that our
members and friends continue to have the
rich cultural experience, which we o er.
I’d like to take some time to commend the
current committees for the ne job they’ve
been doing this year. Our General Assembly
has been diligently working behind the
scenes on future construction and renovation projects. Completed projects include a
much-needed dishwasher in our kitchen, bar
lighting and the installation of light switches
in the main hall. The NPCC Board of Directors

para ajudar a organizar o Natal das Crianças
no dia 15 de dezembro.
Para nos ajudar a pagar por alguns dos nossos
eventos vamos angariar fundos – rifas nos ensaios do rancho, vamos vender chocolates e
ter vendas de bolos no centro. Eu gostaria de
agradecer a todos que compraram ingressos
para os nossos sorteios e todos os apoiadores
futuros.
Gostaríamos de convidar membros novos
que gostariam de ser uma parte do LYTE
para favor enviar um e -mail para

has hosted some great events – José Malhoa
performed at our Miss NPCC / Scholarship dinner; Noite de Rusgas in September
brought together three groups from Toronto
plus our own Rancho do Minho for a night of
music, dance and food; and our annual Sarrabulho was a huge success. Finally, the youth
from LYTE have been energetically planning
a slew of events which will further strengthen
their friendships.
I will now try to piece together a quick history
of the past few months and inform you of the
future plans.
David Ganhão
Public Relations

Board of Directors

It took a while to organize things this year,
but in April we nally elected our board of directors for 2012. Below is a list of the people
serving in our various committees.
Board of Directors
President - Cristina Galrão
Vice-President - Steve Rocha
Secretary - Melanie Desousa
Treasurer - Madalena Matos
General Assembly
President - Miguel Araújo
Vice-President - Carlos Desousa
Secretary -Orlando Pereira
Treasurer - Sandra Inácio
Rancho do Minho de Oshawa
Diretor - Bruno Vieira e José Vieira
Choreographer - Alberto Fernandes
Public Relations
David Ganhão

Member’s Lounge

Hours of operation:
Monday
CLOSED
Tuesday
7:30 pm to 10:30 pm
Wednesday 7:00 pm to 9:30 pm
Thursday
7:30 pm to 10:30 pm
Friday
7:30 pm to 11; 30pm
Saturday
Game Time (RTPi)
Sunday Game Time (RTPi and Practices)
We are in desperate need of people to open
the Member’s Lounge. If you are able to volun-

youth@northernportugal.org para saber a
data da nossa próxima reunião.
Nós gostaríamos de dar um grande agradecimento aos comitês do NPCC para deixar-nos
organizar os nossos eventos, David Ganhão
e Fátima Araújo por a ajuda que eles nos dão
nas nossas reuniões, Sandra Dantas por organizar as viagens ao Great Wolf Lodge, nossos
pais por sempre nos apoiar e, especialmente,
a presidente do nosso clube Cristina Galrão
para todos os presentes e tempo que ela doa
para o nosso grupo.

teer one night a week (4 hours) please contact
Miguel (905-259-6584) or Gus Fernandes ( 905442-4160).

Honourary Member

At February’s general meeting our members
voted for our prestigious 2011 Honorary
Member award – past recipients include
Carlos Dias and Herique Pereira. A ballot of
nominated members was handed out and
although the decision was tough and the
votes were close one name topped the list,
Miguel Araujo. Born in the year our rancho
was formed he has been active with our
Club ever since! He has been a member of
the rancho since childhood, has served on
NPCC committees for the past eight years, is
a bartender in our member’s lounge and as
is a walking encyclopedia of all things NPCC.
Thank you Miguel for your continued enthusiasm and congratulations.

Miss NPCC/NPCC Scholarship

Back in May the NPCC held an event that celebrated our youth – we elected our Miss and
Mini-Miss NPCC and presented our second
annual NPCC Scholarship. The evening was
headlined with a performance by Jose Malhoa who was here from Portugal to perform
at ACAPO’s Portugal Week festivities.
Natasha Silvestre was crowned Miss NPCC
while Isabella Rainho won the title of MiniMiss Northern Portugal Cultural Centre –
congratulations to both.
This year’s scholarship was awarded to Andrew Pereira – congratulations to him as well
and a very special thank you to the wonderful sponsors who continue to support and
fully fund this wonderful initiative. I look forward to presenting the 2013 Scholarship to
another of our deserving young members.

Fiesta Week

The NPCC has been an integral part of Fiesta
Week – Oshawa’s cultural festival – for many
years now and once again we welcomed
our members and friends of the Portuguese
community to join in celebration at our headquarters. We kicked o the Fiesta Week at the

yearly parade, winning two important prizes:
Best Ethnic Group and Children’s Participation Walking. The festivities continued later in
the week at our Centre with our special brand
of culinary and musical o erings. Although
our folk group was a big attraction to many
of our visitors the menu prepared by our chef
volunteers proved to be a great complement
to this cultural event.

Future Events

The executive committee has a great fall/winter program planned, which is already underway. We look forward to having you join us in
the following celebrations:

Movember Mark Ganhão

ship dollars. Please join us in the Member’s New Year’s Eve
Lounge at 7:30 on Thursday November 1st Monday, December 31st, 2012
for the launch of NPCC Movember!
Make plans to ring in 2013 at the NPCC with
an always-delicious meal and a sound and
Festa do Sócio
light extravaganza by TNT FX. Prices and details
Saturday, November 10th, 201
will be included in the November’s Mensal
Our next event is the NPCC annual homage to
its members. Historically held around St. Mar- LYTE News Maya Ganhão
tin’s Day (November 11), this event is based We’ve had a very long summer break and
around the magusto festival where groups of I’d like to welcome all the members of LYTE
friends and family gather around camp res back. Last year was a great year, we had many
throughout Portugal to roast chestnuts, drink events such as snow tubing, pizza parties,
the new wine, sing and dance.
dances, movie nights and our soon to be anOn November 10th we plan to follow in the nual Great Wolf Lodge trip.
footsteps of our ancestors. A traditional meal This fall we’ve already had a few meetings
of feijoada or roasted pork loin (your choice) and have scheduled a couple events – Halwill be served, Associação Cultural do Minho loween party on October 19th and Great Wolf
of Toronto and Rancho do Minho de Oshawa Lodge in January. The NPCC committee has
will be performing followed by dancing (DJ also asked us to help organize the Children’s
NewAge Entertainment) and roasted chest- Christmas Party on December 15th.
nuts for everyone. This is a free event for all
To help pay for some of our events we have
of our members. Prices for non-members are
been thinking of doing some fundraising like
$15 for adults, $10 for teens (ages 12-18) and
50/50 draws and ra es at dance practices,
free for children 11 and under. Doors will open
chocolate bar sales and bake sales. I’d like to
at 6pm with dinner being served at 7pm.
thank everyone who has bought tickets for
our 50/50 draws and all future supporters.

Movember is all about bringing back the
moustache and having fun and doing it for
a serious cause; men’s health, speci cally
prostate cancer and male mental health. During the month of November men commit to
growing a moustache for the 30 days and in
doing so become walking and talking billboards for the cause. The moustache is our
ribbon, the symbol by which we generate
conversations, awareness and raise funds for
men’s health and the1 in 7 men who will be General Meeting
diagnosed with prostate cancer in their lifetime. Sunday, November 18, 2012 at 2:30
As a community we should unite together for
this great cause. NPCC Movember details will
be available on our website in the following
days Movember. Tentative participants are
Tony Rainho (this man has been sporting a
moustache since puberty but volunteered to
shave for the cause!), Albert Fernandes, David
Ganhao, Carlos Dias, Tito-Dante Marimpietri
and myself.

Children’s Christmas Party

Saturday, December 15th, 2012
Santa Claus will be coming to our Centre
and he has a special team of elves that will
be helping him. The senior members of LYTE
have been invited to help organize and run
this year’s Christmas party. Over the next few
weeks the group will meet and plan fun activities for the younger children. Details will be
Everyone is invited to participate by either sent out in November’s Mensal.
growing a moustache or with their sponsor-

We would like to invite any new members
who would like to join LYTE to please email
youth@northernportugal.org and we’ll let
you know when we have our meetings.
We would like to give a big thanks to the NPCC
committees for letting us run our events, David Ganhao and Fatima Araujo for helping us
at our meetings, Sandra Dantas for organizing the Great Wolf Lodge trips, our parents for
always supporting us and last but not least
the club’s president Cristina Galrao for all the
goodies and time she donates to our group.

Thank you to our NPCC Golf Tournament Sponsors

Scott Stewart
ontariomotorsales.com

356 Dean Ave, Oshawa

Rafael M. Roberto

Tammy Lee Hanlon

www.cbrmr.com

www.tammyhanlon.com

