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Torneio de Golfe   
Miguel Araujo
No dia 23 de Setembro  
realizamos o nosso torneio 
de golfe anual no Newcas-
tle Golf and Country Club 
em Newcastle com apenas 38  
gol stas. Após as três épocas 
que nos passamos por no  
campo de golfe (sol, chuva, e 
frio) todos os gol stas es-
tiverem contentes especial-
mente com as sandes forne-
cidas por Portugal Groceries e 
apos o jantar servido no nosso 
Centro pela a equipa de cozi-
nha. 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
 
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 volta-
mos 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 Novem-
bro para uma feijoada e castanhas assadas. 

Miguel Araujo
Presidente de Assembleia

Passou muito tempo desde o último Mensal e eu 
sinto que devo uma apologia a todos. Embora eu 
tinha muito orgulho do Mensal, eu não sabia que 
tantas pessoas estavam interessados em nosso 
boletim. Já me perguntaram várias vezes nos 

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 
signi ca 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, 
e os eventos e atividades que oferecemos. 
Adesão e participação ajudará a garantir que 
os nossos membros e amigos continuam a ter 
a rica experiência cultural, que nós oferecemos.

Eu gostaria de elogiar as comissões para o 
excelente trabalho que tem feito este ano. A 
nossa Assembleia Geral tem sido diligente-

mente trabalhando atrás das cenas em pro-
jetos 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 can-
tou 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 con-
tinuarão 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

Esperamos que todos tiveram um verão maravilhoso.  
O outono chegou e o calendário do NPCC está cheio de 
atividades divertidas para você participar com a sua família.
Embora nós entraremos em contato com você antes de 
todos os eventos, você pode usar a internet para manter a 
corrente com notícias do nosso Centro: 
Website - northernportugal.org  
Facebook - northernportugalculturalcentreoshawa  
Twitter - @npcc_oshawa 
Se você gostaria de ser adicionado à lista de e-mail, por 
favor, registre-se no website. 
Informamos que a Festa do Sócio foi mudada de novembro 
para fevereiro na nossa Assembleia Geral de Março de 2014. 
Como sempre, gostaríamos de agradecer aos nossos membros 
pelo seu apoio constante, sem você não há Northern Portugal 
Cultural Centre. Esperamos que, com seu apoio contínuo, nós 
podemos fazer o NPCC o melhor centro cultural em Oshawa! 
Direcção 2014 
Cristina Galrão  
Steve Rocha  
Melannie de Sousa 
________________________________________________

We hope everyone had a wonderful summer. As we move 
into Fall, the NPCC’s calendar starts to fill with great activities 
for you to enjoy with your family.
Although we will be contacting you before all events, you 
can always be updated with our Centre’s latest news from 
the following sources:
Website - northernportugal.org  
Facebook - northernportugalculturalcentreoshawa  
Twitter - @npcc_oshawa 
If you would like to be added to the email list, please 
register  online.
Please note Festa do Socio has been permanently moved 
to February at our General Assembly in March 2014.
As always, we would like to thank our members for their 
constant support, without you there is no Northern Portugal 
Cultural Centre. We hope that with your continued support, 
we can make this the best and the strongest cultural centre 
in Oshawa!
2014 Committee 
Cristina Galrão  
Steve Rocha  
Melannie de Sousa 

DATAS IMPORTANTES /IMPORTANT DATES
Sarrabulho 
Sabado11 de Outubro - 16h00 

Joanne, Luis & Rose’s Halloween Party 
Sabado, 25 de Outubro

Festa do Sao Martinho (Não é a Festa do Sócio) 
Sabado, 8 de Novembro

Torneio de Poker / Poker Tournament 
Sabado, 15 de Novembro

Festa – Lançamento do CD / CD Launch Party 
Sabado,  29 de Novembro

Festa da Criança / Children’s Christmas Party 
Sabado, 13 de Dezembro

New Year’s “Viva Las Vegas” Eve 
Quarta-feira, 31 de Dezembro

Roach’s Rockin’ Bash for Heart and Stroke 
January 31St

Festa do Sócio / Member’s Party 
Sabado, 21 de Fevreiro

Torneio de Poker / Poker Tournament 
Sabado, 7 de Março

Festa da Pascoa / Easter Luncheon 
Domingo, 5 de Abril

Joanne, Luis & Rosa’s 11th annual

Saturday, October 25th at 5:30 pm

6 & under - FREE, 7 to 12 - $7, 13 and over - $15
For more information or to purchase tickets, please contact

Joanne:  905.244.2761 Rosa:  905.260.7856



Saturday, October 11th at 4:00 PM

Prices: $35 for members, $40 for non-members, 

$15 for ages 12-17, $10 for ages 7-11, free for ages 6 and under.

Sarrabulho is an event which revolves around the magnificent folklore and delicious food of the Minho region 

of Portugal. In addition to our live folklore performances we will also be featuring DJ  EuroSound Entertainment.

For more information or to purchase tickets, please contact

905.576.2474 or cristina@northernportugal.org

FESTA DO

SarrabulhoSarrabulho



Torneio de Golfe
O décimo Torneio de Golfe Anual que se realizou 17 de 
agosto no Winchester Golf Course foi um grande sucesso. 
Foi um dia divertido para todos os participantes. O Troféu 
deste ano foi vencida por Team Metro – Steve Calder, Paul 
MacLellan, Ray Mombo e Mark Doiron. Outros vencedores 
incluíram Albert Caruso, vencedor do prêmio de $ 500 
para Mais próximo ao Pin, Marco Pereira, Debbie Taylor, 
Mark Doiron, Patty e Jeff MacDonald. Parabéns a todos - 
esperamos ver todos novamente em 2015. 

Gostaríamos de agradecer ao Miguel Araujo e Albert Caru-
so pela organização do evento. Agradecemos também ao 
Herman Ganhão e Tony de Sousa por nos ajudar na cozinha; 
David Ganhão para fornecer o trabalho de relações públicas, 
para este e todos os nossos eventos; Sandra, Anthony e 
Alexa Dantas, Noah Ganhão, e seus amigos por ajudar a 
manter tudo organizado no campo de golfe.

O nosso profundo agradecimento aos patrocinadores  
incríveis – Harex Fire Prevention Specialists, All Canadian 
Awards, Caldense Bakery, Diamond Fischman & Pushman, 
Locksmith Brian Boisvert, Mills GMC Buick (Dugal), Metro,  
Portugal Groceries, Ritson Tile & Carpet, Romano’s Electric, 
State Farm Insurance (Jon Humphrey and Nina Romano), 
Strike, Furlong & Ford Barristers and Solicitors, e Towers 
Watson.

Golf Tournament
The Tenth Annual NPCC Golf Tournament which was held 
August 17th at the Winchester Golf Course was a huge 
success. Fun was had by all who participated in the event. 
This year’s Trophy went to Team Metro – Steve Calder, Paul 
MacLellan, Ray Mombo and Mark Doiron. Other winners 
included Albert Caruso the $500 Closest to the Pin Compe-
tition, Marco Pereira Junior Closest to Pin, Debbie Taylor  
Women’s closest, Mark Doiron Men’s Closest to Pin, Patty 
Women’s Longest Drive and Jeff MacDonald Men’s Longest 
Drive. Congratulations to everyone – we look forward to 
seeing you next year.

A big thank you to Miguel Araujo and Albert Caruso for  
organizing the event. Thank you also to Herman Ganhão 
and Tony de Sousa for helping us in the kitchen; David 
Ganhão for providing the PR work, for this and all our 
events; Sandra, Anthony and Alexa Dantas, Noah Ganhão, 
and their friends for helping keep everything organized 
on the golf course.

Lastly, thank you to our amazing sponsors – Harex Fire  
Prevention Specialists, All Canadian Awards, Caldense Bakery, 
Diamond Fischman & Pushman, Locksmith Brian Boisvert, 
Mills GMC Buick (Dugal), Metro,  Portugal Groceries, Ritson 
Tile & Carpet, Romano’s Electric, State Farm Insurance (Jon 
Humphrey and Nina Romano), Strike, Furlong & Ford Barristers 
and Solicitors, and Towers Watson



A Strong Progressive Voice...At the Region for Oshawa’s future!

F R I E N D S
of

REGIONAL & CITY COUNCILLOR

You are Invited...

OSHAWA ITALIAN RECREATION CLUB
245 SIMCOE STREET SOUTH OSHAWA

FRIDAY SEPTEMBER 26TH  2014 -  7PM

As a  proud member  of  the  NPCC 
and a  long standing Counci l lor  

who continues to put his hear t 
and soul  into  helping our  

community, TDM is honoured 
to  invite  the membership

CAMPAIGN RALLY and REFRESHMENTS
WE INVITE YOUR FAMILY to JOIN US

For More Information Contact
Annamaria 905-244-2444  or  Tito 905-449-4949

Authorized by The TITO-DANTE MARIMPIETRI Campaign

905-447-9539


