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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

Foi um ano divertido para o NPCC. Alguns eventos recentes 
do ano passado incluem o lançamento do CD em Novembro 
e a festa do ano novo - NPCC’s Fabulous Las Vegas New 
Year’s Party – que incluiu uma actuação do Elvis Português, 
Hermes Teixeira. Estamos sempre à procura de maneiras de 
mantê-lo entretido e estamos ansiosos para acabar o termo 
com uma série de eventos que vão certamente agradar aos 
nossos membros. Por favor, tome um momento para adicionar 
os seguintes eventos ao seu calendário.
________________________________________________

It has been an exciting year for the NPCC. Some recent high-
lights from last year include our CD launch in November 
and the NPCC’s Fabulous Las Vegas New Year’s Party which 
included a performance by the Portuguese Elvis Hermes 
Teixeira. We are always looking for ways to keep you 
entertained and we are looking forward to ending the 
term with a series of events that are sure to please our 
members. Please take a moment to add the following 
events to your calendar.

DATAS IMPORTANTES /IMPORTANT DATES
Canário
Sexta - feira, 20 de Fevereiro  

Convívio do Sócio / Member’s Luncheon
Domingo, 8 de Março 

Festa da Pascoa / Easter Luncheon
Domingo, 5 de Abril

Hasteamento da bandeira Portuguesa /
Raising of the Portuguese Flag
Quarta - feira, 13 de Maio 

ACAPO Festival Semana de Portugal / 
ACAPO Portugal Week Celebrations
12 13 e 14 de Junho 

Parada da Fiesta Week
Domingo, 21 Junho 

NPCC Fiesta Pavilion
25-27 Junho 

1. Cana Verde de Entrada  2. Vira Novo  3. Sereninha  4. Picadinho  
5. Gota  6. Vira do Minho  7. Cana Verde Nova  8. Rosinha  

9. Regadinho  10. Cana Verde dos Galos  11. Vira de Cruz  
12. Cana Verde do Campo  13. Chula Batida 14. O ai o Lindinha  

15. Cana Verde de Roda  16. Chula Velha  
17. Vira Minhoto  18. Cana Verde do Henrique  

19. Serrinha de Saída  20. Está Aqui  
21. Rosinha dos Jovens

Produçao e arranjos
Hernani Raposo

Estúdio de gravação
Midi-Tech Studios

©2014 NPCC, Oshawa
northernportugal.org 
Made in Canada

CD ON SALE NOW!
at the NPCC & Churrasco of Portugal

More locations coming soon!



Roach’s Retro Rockin’ Bash
Sábado, 31 de Janeiro, realizamos uma festa chamada 
Roach’s Retro Rockin’ Bash. Este evento foi nomeado em 
homenagem ao Steve Rocha, vice-presidente do NPCC, 
que teve a ideia de ajudar os membros da comunidade. 
A festa deste ano foi em apoio Tristen Silva que sofre de 
Leucemia Linfóide Aguda (LLA). O dinheiro angariado será 
usado para ajudar a compensar os custos da quimioterapia, 
que é gratuito enquanto o paciente está internado, mas 
custa centenas de dólares por ciclo para a família (depois 
de benefícios ter sido pagos) se o paciente está em casa.

Estamos orgulhosos de anunciar que o evento angariou  
$3880 graças às generosas doações dos nossos amigos e  
sócios. Foi uma honra hospedar os nossos amigos do  
Oshawa Italian Recreation Club que aparecerão com uma 
doação de seus membros. Estamos ansiosos para combinar 
forças para outras causas no futuro. Grazie! Nós também 
ficamos felizes em ver os nossos vizinhos do OPC visitar o 
evento - Obrigado!

Obrigado também a DJ Cosimo Diano que a doou seu 
tempo e música para entreter as pessoas. Nós amamos a 
música! Para Mark Ganhão que trabalhou por trás da cena 
fornecendo som e a fazer pizza - muito obrigado.

Por último, um grande obrigado aos patrocinadores - Augusto  
e Patricia Rocha, Avanti Trattoria, The Beer Store, The Beer 
Store 2473 em Unionville, Bistro 238, Bodge Postolan, Carlos e  
Maria Pinto, Chatterpaul, Cristina Galrão, Fazio Restaurant  
& Wine Experience, L & M Taylor Soccer, Miguel Araujo, Mike 
Tamburo da TAM-KAL Sheet Metal, Nurse Chevrolet Cadillac, 
Paulo Araujo, Portugal Groceries, Rick Shea de Sutton Group 
Heritage Realty Inc, e Roger e Donna Altieri. 

Você pode acompanhar Tristen no facebook -  
www.facebook.com/tristensilvasandb

Canário
Sexta-feira 20 de Fevereiro a NPCC e ACAPO tem o orgulho 
de apresentar Augusto Canário e Vanessa Teixeira que estão  
voando de Portugal para uma visita de três dias. Para o jantar, 
iremos servir sopa, filetes de peixe, arroz e salada. As portas 
abrem às 6:30 e os preços dos bilhetes são $35 para sócios, 
$40 para não-sócios e $20 para jovens de 8-17. Os bilhetes 
estão à venda no nosso Centro e na Caldense Bakery, 
Churrasco de Portugal, Nova Era Bakery & Pastries e 
Portugal Groceries.

Quotas de Sócios
Gostaríamos de lembrá-lo para pagar as suas quotas antes  
de 31 de março de 2015. Como todos sabem, o NPCC tem 
muitas despesas e as suas quotas são necessárias para 
manter o Centro forte. 

Convivio do Sócio / Apresentação da Sociedade 
de Alzheimer
Todos os anos temos um evento gratuito para demonstrar 
a nossa apreço pelos membros do NPCC. Esta direcção 
guardado o melhor para o fim e gostaria de convidá-lo para 
almoçar connosco dia 8 de Março às 14h00. Este evento é 
gratuito para todos os membros, mas damos as boas vindas 
todos. Preços para não-membros são $15 para adultos, 
$10 para jovens (12-17) e gratuito para crianças com 11 
anos ou menos. Iremos servir Carne de Porco à Alentejana  
e como um serviço especial para os nossos membros e 
amigos, convidamo-lo para aparecer às 13h00 para ouvir 
uma apresentação da Sociedade de Alzheimer. Eles vão 
trazer um tradutor Português e estarão disponíveis para 
responderem às suas perguntas.

Bolsa de Estudo ACAPO/NPCC
Gostaríamos de convidar todos os alunos que vão entrar 
para colégio ou universidade em Setembro de 2015 para 
afiarem os lápis porque estamos no momento de aplicar 
para a nossa bolsa de estudos anual. Durante os últimos 
quatro anos, o NPCC premiou $10,000 em bolsas de 
estudos a cinco dos nossos membros, graças aos nossos 
maravilhosos patrocinadores. A aplicação e regras irão ser 
publicadas no nosso website no dia 1 de Março. A bolsa de 
estudos será apresentada na ACAPO Gala, no dia 2 de Maio.

Website
O nosso novo site foi lançado no dia 31 de Dezembro e 
convidamos a todos para visitarem. Construído por David 
Ganhão, este novo site apresenta uma nova secção de 
eventos, informação do NPCC e links para os nossos  
patrocinadores. O site combinado com as medias  
sociais (Facebook e Twitter) e nossas campanhas de e-mail 
é uma parte importante da nossa comunicação com você. 
Esperamos que seja útil e que você visitá-lo muitas vezes - 
northernportugal.org

Hasteamento da Bandeira
Vamos pedir, mais uma vez autorização para içar a bandeira 
Portuguesa na Câmara, em Oshawa no dia 13 de Maio.  
A celebração deste ano será uma parte oficial das celebrações 
da Semana de Portugal 2015 da ACAPO. Pedimos-lhe para 
adicionar esta data no seu calendário e fazer planos para 
estar presente. Vamos postar os detalhes no nosso website 
e Facebook brevemente.



Roach’s Retro Rockin’ Bash
Saturday, January 31st we held our first and soon to be annual 
Roach’s Retro Rockin’ Bash. The fundraiser is named after 
NPCC Vice President Steve Rocha, who had the idea of giving 
back to the community. This year’s party was held in support 
of Tristen Silva who is suffering from Acute Lymphoblastic 
Leukemia (A.L.L.). The money raised will be used to help off-
set the costs of chemotherapy which is free while the patient 
is hospitalized but costs several hundred dollars per cycle to 
the family (after benefits). 

We are proud to announce that the event raised $3880 
thanks to the generous donations of our friends and 
members. It was an honour to host our friends from the  
Oshawa Italian Recreation Club who showed up with a dona-
tion from their members. We look forward to combining forces 
for many great causes in the future. Grazie! It was also nice to 
see our neighbours from the OPC drop in for a visit – Obrigado!

Thank you also goes out to DJ Cosimo Diano who donated 
his time and music to entertain the crowd. Well played my 
friend, everyone enjoyed the music. To Mark Ganhao- who 
worked behind the scene supplying sound and making 
pizza – thanks very much. 

Lastly a big thank you to the sponsors - Augusto and Patricia 
Rocha, Avanti Trattoria, The Beer Store, The Beer Store  
2473 in Unionville, Bistro 238, Bodge Postolan, Carlos  
& Maria Pinto, Chatterpaul’s, Cristina Galrao, Fazio’s Restaurant 
& Wine Experience, L&M Taylor Soccer, Miguel Araujo, Mike 
Tamburo of TAM-KAL Sheet Metal, Nurse Chevrolet Cadillac, 
Paul Araujo, Portugal Groceries, Rick Shea from Sutton 
Group Heritage Realty Inc and Roger and Donna Altieri. 
You are all wonderful. 

You can follow Tristen’s journey on facebook at https://
www.facebook.com/tristensilvasandb 

Canário
Friday February 20th the NPCC and ACAPO are proud to 
present Augusto Canário and Vanessa Teixeira who are flying 
in from Portugal for a three-day tour. For dinner we will be 
serving soup, fish fillets, rice and salad. Doors will open at 
6:30 and ticket prices are $35 for members, $40 for non-
members and $20 for youth aged 8-17. Tickets are on sale at 
our Centre as well as Caldense Bakery, Churrasco of Portugal, 
Nova Era Bakery & Pastries and Portugal Groceries.

Membership Renewal
We’d like to remind everyone to please renew your member-
ship by March 31st, 2015. As you all know, the NPCC has many 
operating expenses and your memberships are needed to 
keep the Centre running strong. 

Member’s Lunch/ Alzheimer’s Society Presentation
Gostaríamos de lembrá-lo para pagar as suas quotas antes  
Every year we show our appreciation for our members by 
hosting an event. This committee has saved the best for last 
and would like to invite you to join us for lunch on March 8 
at 2pm. This event is free for all members but open to every-
one. Non-member prices are $15 for adults, $10 for teens 
(12-17) and free for children 11 and under. We will be serving 
Carne de Porco á Alentejana and as a special service to our 
members and guests, we invite you to show up an hour 
early to listen to a presentation by the Canadian Alzheimer’s 
Society. They will be bringing a Portuguese translator and 
will answer any questions you may have.

ACAPO/NPCC Scholarship
It’s that time again and we invite any student who will be 
enrolling in a post-secondary program in September 2015 
to sharpen their pencils and apply for this yearly scholarship. 
Over the last four years the NPCC has awarded $10,000 in 
scholarships to our members thanks to our wonderful spon-
sors. Application and rules will be posted on our website 
shortly but in the meantime, please request transcripts from 
your current school. Applications will be due in April and the 
scholarship will be presented at the ACAPO Gala on May 2nd. 

Website
Our new website was launched on December 31st and 
we invite everyone to please visit and bookmark it. Built 
by David Ganhão, this new website features a new events 
section, NPCC information and links to our sponsors. 
Combined with social media (Facebook and Twitter) and 
our email campaigns, the website is a valuable part of the 
NPCC communication toolbox. We hope you find it useful 
and ask that you share it with your friends and visit it often.

Flag Raising
We will once again be submitting our application to Oshawa 
City Hall to request permission to raise the Portuguese flag. 
This year’s celebration will be an official part of ACAPO’s  
Portugal Week 2015 celebrations. We invite you to please 
mark this date in your calendar and and to make plans to join 
us. We will make details be available on our website and 
Facebook shortly.



Sócios - $35 
Não-Sócios - $40 
Jovens - $20 (8-17)

Crianças - Grátis

Bilhetes à venda no NPCC e nos seguintes locais

festa@northernportugal.org 
905.576.2474 

40 Albany St. Oshawa

apresenta

SEXTA, 20 DE FEVEREIRO  18h30

 

apresenta

WHITBY AJAX

ALIANÇA DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS DO ONTÁRIO

Filetes com Arroz
Salada

Sobremesa 


