
 

Menssagem do Presidente 
Boas festas e um próspero ano Novo! 
Mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra abrindo 
caminho para mais sonhos serem realizados. Que o espirito de Natal renove as 
nossas energias para o ano que vai nascer. Desejo a todos os nossos sócios e a 
todos os voluntários um Santo e Feliz Natal com muita Paz, Saúde e Alegria, e 
um ano Novo com muitas realizações e sucesso! Boas Festas! Quero 
agradecer a todos os sócios, voluntários, e directores do passado e presente 
que têm contribuído pelo sucesso deste clube Centro Cultural Português do 
BC. Tenho orgulho de ter feito parte da direcção e do grupo de sócios que 
suportaram as necessárias mudanças a mais de 90% do voto para segurar o 
futuro desta associação. Como o nome, alteração da constituição. 
 

Message of the President 
Happy Holidays and a prosperous New Year! 
Another year of hard work is coming to an end and great results are paving the 
way for more dreams to come true. May the Christmas Spirit renew our 
energies for the coming year. I wish all our members and all the volunteers a 
Holy and Merry Christmas with Peace, Health and Joy, and a New Year with 
many achievements and success! Happy Holidays! I want to thank all the 
members, volunteers, and past and present directors who have contributed to 
the success of the Portuguese Cultural Centre of B.C . I am proud to have been 
part of the board and the group of members who supported the necessary 
changes with over 90% of the vote for the name change helping to secure the 
future direction of the centre by incorporating the change in our constitution. 
 

Manuel Custódio 
  



 



MENSAGEM DA CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL EM VANCOUVER 
by Marta Cowling 

O associativismo é uma manifestação da vigorosa 
presença de Portugal e da sua afirmação no mundo, 
cabendo reconhecer, desde já, o importante papel que 
desempenha no Canadá e nas províncias da área de 
jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em 
Vancouver. 

Desde o início das minhas funções enquanto 
Cônsul-Geral de Portugal em Vancouver que tenho vindo 
a testemunhar o empenho daqueles que diariamente 
trabalham em prol do associativismo, também nesta 
Província. Cabe-me, por isso, deixar uma palavra de 
apreço a todas as pessoas que se dedicam ao 
fortalecimento das relações entre os membros da 
Comunidade Portuguesa e se empenham na preservação 
dos laços desta última com Portugal.  

O Centro Cultural Português cumpre a nobre 
missão de estar ao serviço e congregar a Comunidade 
Portuguesa residente na área metropolitana de 
Vancouver, muito contribuindo para enaltecer a imagem 
de Portugal no Oeste do Canadá. Permito-me assinalar o 
seu papel na conjugação de duas dimensões – a social, 
no apoio aos seniores e aos estudantes e; - a cultural, na 
preservação de inúmeras tradições nacionais e regionais 
incluindo na esfera musical, bem como através da aposta 
no ensino da Língua Portuguesa para adultos. Sendo 
tradicionalmente um espaço de partilha e de 
convivência, gostaria de felicitar a Direção e os membros 
do Centro Cultural Português pela recente aposta numa 
nova identidade, desejando que a mesma se traduza em 

novas e dinâmicas iniciativas, também dirigidas aos públicos mais jovens, por forma a abraçar novos desafios e eixos de 
ação. Não tenho dúvidas que a promoção da Língua Portuguesa é um dos grandes desafios que todos temos pela frente. 
Em conjunto, podemos fazer mais pela preservação do nosso património linguístico e cultural, salvaguardando a 
continuidade do português enquanto “Língua de Herança” junto das gerações mais novas. Estou inteiramente disponível 
para colaborar com o Centro Cultural Português neste desiderato.  

Apraz-me também referir que o Consulado-Geral de Portugal em Vancouver é hoje mais eficiente e capaz de dar 
resposta às necessidades dos nossos utentes, atribuindo ao atendimento ao público prioridade absoluta. Aproveito a 
ocasião para transmitir que proximamente e em data a anunciar o Consulado-Geral de Portugal deslocar-se-á ao Centro 
Cultural Português para a realização de uma sessão de informação voltada para os mais idosos, com vista a elucidá-los 
sobre os vários serviços consulares prestados.  

A proximidade digital é também uma das nossas apostas. Procuramos interagir com a Comunidade Portuguesa 
através das redes sociais, que se revelam um importante meio de transmissão de informação para a nossa Comunidade. 
Convido-os, por isso, a juntarem-se à nossa página do Facebook (@ConsulateGeneralPortugalVancouver).  

Por último, convido-os a participar na Programação Cultural que preparamos para si. Está a chegar o tão 
aguardado musical “Fado, The Saddest Music in the World”, que estreará no Firehall Arts Centre no mês de novembro, dia 
21, estendendo-se até ao dia 14 de dezembro. “Pedro e Inês” é o filme português escolhido para o Festival de Cinema da 
União Europeia, cuja exibição está marcada para o dia 29 de novembro na Cinemateca de Vancouver. A apresentação do 
livro “Contos Exemplares” da escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen é uma iniciativa aberta a toda a 
Comunidade que terá lugar no dia 7 de dezembro, na Alliance Française de Vancouver.  

Servir Portugal e a Comunidade Portuguesa em Vancouver é, para mim, uma honra. Despeço-me com saudações 
cordiais e um abraço fraterno, desejando a todos um Santo Natal e um próspero Ano Novo.  



   



OBITUARIES / FALECIMENTOS 

Até este momento por nosso conhecimento neste ano corrente, perdemos estes amigos e membros do 
Portuguese Cultural Centre of B.C.  

The Centre wishes to remember the loss of the following members and we wish to extend our condolences to 
their families and friends. 
 

Joaquim António Rodrigues   Manuel Ferreira Serrambana 
Guilhermina Claudio   João Caetano 
Maria Luisa dos Santos   Afonso Prata 
John Antunes Caetano   Luis Gomes Armas 
Albano Ferreira Pires   Maria José Alves  
Domingos Rua Afonso   Maria Umbelina Pereira 
Jose Maria Coelho 
 
Ás famílias enlutadas apresentamos os nossos mais sentidos pêsames e desejamos que o Senhor vos ajude 
nestes momentos tão díficeis.  

To the bereaved families, we offer our deepest condolences and the comfort of the Lord to help you in these 
difficult times. 
 

Primeiro Anúncio Anual de Bolsas de Estudo / First Annual Scholarship 
Announcement   by Joseph Botelho 

 

Gostaria de agradecer à diretoria e aos membros do Centro Cultural Português do BC por seu apoio e 
generosidade em tornar as três bolsas de $ 2000 CAD um sucesso. Os prêmios estão disponíveis para todos os alunos 
do 12º ano do ensino médio na província de British Columbia e de herança portuguesa. Os prêmios foram baseados 
unicamente em suas médias ponderadas de grau. Tínhamos 15 candidatos de escolas secundárias do continente e, se 
tivéssemos o financiamento, eu teria concedido uma bolsa a todos eles. Eles onde isso é bom! A comunidade deve se 
orgulhar deles. Desejo também estender nossos parabéns e felicidades pelos estudos dos membros e da comunidade 
portuguesa. O processo de inscrição para 2020 já está aberto em nosso site, https://pccbc.ca/portuguese-cultural-
centre-scholarship 

 

 
I would like to thank the board and members of the Portuguese Cultural Centre of BC for their support and 

generosity in making the three scholarships of $2000 CAD a success. The awards are available for all grade 12 students 
attending grade 12 in the province of British Columbia and of Portuguese heritage. The awards were based solely on 
their weighted Grade Point Averages. We had 15 applicants all from lower mainland high schools and if we had the 
funding, I would have awarded a scholarship to all of them. They were that good! The community should be proud of 
them. I also wish to extend our congratulations and best wishes for their studies from the members and the Portuguese 
community. The 2020 application process is now open on our website, https://pccbc.ca/portuguese-cultural-centre-
scholarship 

 
   Os vencedores dos prêmios para 2019 são os seguintes / The winners of the awards for 2019 are as follows: 
 
Carolina Diogo.   She attended Burnaby North  and has been accepted to the University of Toronto 
Michelle Kauser.  She attended Semiahmoo  and has been accepted to UBC 
Miguel Capaz.   He attended  Notre Dame  and has been accepted to BCIT 
  

https://pccbc.ca/portuguese-cultural-centre-scholarship
https://pccbc.ca/portuguese-cultural-centre-scholarship
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Notícias da Biblioteca / Library News  by Joseph Botelho 

 
Em nome do conselho e dos membros, gostaria de agradecer a Laura Gorjao e sua família por doar alguns livros 
incríveis em maio de 2019. Recentemente, tivemos a chance de examinar esses livros e estamos construindo um 
espaço adicional nas prateleiras. O plano é catalogar os livros e disponibilizá-los em nosso site. Também planejamos 
converter os filmes VHS em DVD e catalogar essa coleção também. 
 

 
On behalf of the board and members, I would like to thank Laura Gorjao and her family for donating some amazing 
books back in May 2019. We just recently had a chance to go through these books and are in the process of building 
additional shelf space. The plan is to catalogue the books and make that available on our web site. We also plan to 
convert the VHS movies to DVD and catalogue that collection as well.  

  

A Gastronomia Portuguesa / The Portuguese Gastronomy      by Gustavo da Silva 

 
Ouvir a CNN dizer que Portugal é um dos mais bem guardados segredos culinários da Europa. Isto me impressiona. 
Estou a falar de um artigo onde são enumeradas as 20 razões objetivas que tornam Portugal numa das melhores 
cozinhas europeias, a par da francesa, da italiana ou da espanhola., O peixe perfeito. O maravilhoso azeite. O cozido à 
portuguesa. Os novos chefs gourmet de Lisboa. O bacalhau. O queijo. As tripas à moda do Porto. Os pratos de arroz. O 
presunto. Os pratos típicos regionais. O vinho. A abertura ao mundo. O leitão. A fruta. As sardinhas. Os petiscos mais 
estranhos. Os mercados. Os rivais dos pastéis de nata. Os prégos e as bifanas.. O cabrito e outros animais A CNN diz – e 
muito bem – que a carne em Portugal não se resume ao porco e ao leitão. O cabrito é elogiadíssimo, tal como a 
chanfana de Coimbra, a carne Barrosa ou a vaca maronesa. Também se fala do javali, do veado e da lebre 
 

 
A CNN news episode said that Portugal is one of Europe's best kept culinary secrets which I find very impressive. There 
are 20 objective reasons that puts Portugal among one of the best European cuisines, along with French, Italian or 
Spanish cuisine. Perfect fish. Wonderful olive oil. Portuguese stew. The new gourmet chefs from Lisbon. Salted codfish. 
Cheese. Porto-style cuts. Rice dishes. Ham. Typical regional dishes. Wine. Openness to the world. Piglet. Fruit. Sardines. 
Weird snacks. The markets. Rivals of the cream puffs  (pasteis de nata).  Prégos and bifanas. Goats and other animals. 
These are all things that CNN says - very well and adding that meat in Portugal is not just about pork and piglets. The 
goat is highly praised, as is the chanfana of Coimbra (hearty goat stew), the Barrosã beef (free range cattle) or the 
Maronesa cow (mountain cattle). They also talk of the boar, the deer and the hare/rabbit. 

 

Portuguese Cultural Center / Centro Cultural Português  by Ana Dinís 

 

      Inaugurado em 1987, era um sonho de um grupo de pessoas que queriam ter o seu próprio pedacinho de 
Portugal no Canadá. Num lugar onde todos os portugueses se pudessem reunir e terumas horas de 
fraternização. Então hoje aquí estamos com mais de 2000 membros. O Centro é dirigido por voluntários, seja 
no escritório, na cozinha, na sala de jantar, no bar, na lavandoria ou na manutenção do edíficio. É algo que 
nossos fundadores têm muito orgulho. Todas as idades atravessam as nossas portas e vamos sempre 
acolhendo novas pessoas.  
      O Centro também possui uma biblioteca com livros em inglês e português para todos aqueles que 
desejam conhecer a história de Portugal, é só pedir e nós lhes mostraremos. O Centro também realiza 
(normalmente aos sábados) ‘festas’ para angariação de fundos. Cada evento, representa umtema das ilhas, 
ou do continente. Venha nos visitar. Nós também servimos almoços às sextafeiras e também fazemos 
bifanas aos domingos e muito mais. Toda a nossa comida é preparada na hora, nas nossas instalações pelas 
nossas dedicadas voluntárias. 



      The Centre opened its doors in 1987, it was dream of  a group of people who wanted to have their own 
little piece of Portugal in Canada, some place where all the Portuguese could come together and have a good 
evening, and here we are today with over 2000 members. It is run totally by volunteers, be it in the Kitchen, 
the Office, the Bar, the Laundry or in the maintenance of the building. It is something that our founders are 
very proud of. We have all ages coming through our doors and we are always welcoming new people. 
      The Centre also boasts a library with books in English and Portuguese. Any member who wishes to 
know the history of Portugal, just ask and we will show you. The Centre occasionally holds 
fundraising dinner dances on weekends for all ages. Each dinner represents a theme of the 
Islands, or the Mainland. Come and check us out. We also serve Friday lunches, and bifanas on 
Sundays and a lot more. All our food is cooked fresh on the premises by our dedicated volunteers. 

 

O Velhinho     by Rosairinha 
1                                     2 3 

Pensa bem não faças pouco 
Daquele que é velhinho 
Pensa bem não sejas louco 
Pois vais pelo mesmo caminho 

Quando vires um velhinho 
Na rua caido no chão 
Da-lhe a tua mão com carinho 
fazendo uma boa ação 

Vamos viver esta vida 
Todos amigos em união 
Estamos a dar a despedida 
Desta nossa geração 

 

Festas por 2020  / Dinners for 2020 
Festa das Beiras  Jan 18 
Festa do Ribatejo Feb 01 
Festa do Valentines Feb 15 

Festa do Young Generation Feb 29 
Festa do Algarve Mar 07 
Festa do Pai Mar 21 

Festa de Pedrogão Apr 04 

Festa da Pascoela Apr 18 

Festa da Mãe May 02 

ELECTIONS May 03 

Festa da Marinha May 23 

Dia de Portugal (Portugal Day) Jun 07 

Annual Picnic (Lunch) Aug 16 

Festa das Vindimas Sep 19 

Festa do Alentejo Oct 03 

Festa do Halloween Oct 24 

Annual Bazaar Nov 06-08 

Festa de São Martinho Nov 14 

Festa das Ilhas Nov 28 

Christmas (Lunch with SANTA) Dec 05 

Festa dos Seniors Dec 13-14 

Festa Passagem do Ano Dec 31 

 
  



Você Sabia  / Did you Know  by Gustavo da Silva 
 
Que o custo envolvido neste boletim (impressão e postagem) é totalmente pago pelos nossos 
patrocinadores? Você pode ver seus cartões de negócios nestas páginas. Sim, eles são Advogados, Dentistas, 
Contabilistas, Denturistas, Consultores de imóveis, Cartórios, Notários, Mecânicos de automóveis, Médicos, 
Diretores de funerais, Fornecedores de alimentos etc. A todos, o nosso Bem Hája e, sim, recomendamos seus 
serviços. 

The cost involved with this Bulletin (printing and postage) is entirely paid by our Sponsors? You can see their 
business cards throughout these pages. Yes, they are Lawyers Real Estate Associates, Notaries, Auto 
mechanics, Doctors, Funeral directors, Food suppliers etc. To all of them we say thank you, and we highly 
recommend their services. 

 

Radiodifusão Portuguesa  / Portuguese Radio Broadcast (AM 1320) 
Program: Portuguese & Brazilian  
Schedule: Saturday 6 - 7pm 

Producer/Host: Alvaro Mendes 
 

The Portuguese radio program Portugal No Coração, functions as both an information and entertainment 
center for the Portuguese and Brazilian communities. The Portuguese language program has been on air since 
1993 providing information on what is going on in the community.  There is sport news from Portugal, and it 
also delivers current news happening in both Portugal and locally. Portugal No Coração aims to promote 
Portuguese /Brazilian-Canadian singers by playing their music along with the regular Portuguese content.  As 
well, an element of the program included the Portuguese priest sharing some words each week. 

 

Learn Portuguese with Portugal in Vancouver by Gloria Botelho (Portugal in Vancouver) 

 
I founded Portugal in Vancouver almost five years ago as a platform to promote and celebrate our 

culture. In that time, it became obvious that there was a need for a European Portuguese language class for 
adults as none existed.  

Because language is one of those elements that define a culture and its people, these classes seemed to 
be a natural fit for Portugal in Vancouver’s mandate. I found instructors with years of experience teaching 
Portuguese and combining that with my previous experience as an English language instructor, has helped to 
design and deliver a language program that introduces Portuguese to beginners and those wanting to 
improve their current knowledge of the language. 

Portugal in Vancouver has successfully been offering European Portuguese Language Classes for Adults 
since January 2018. We started with one class of 12 students and now have three full classes. Many of our 
students return for more sessions with some having been with us since we started our first class. 
If you know someone who wants to learn or improve their Portuguese, then share with them this article and let 
them know that our classes are held at the Portuguese Cultural Centre of BC on Tuesday and Thursday nights 
from 7:00 pm to 9:00 pm.  

Classes are 10 weeks long and are taught by qualified and experienced teachers whose mother tongue is 
Portuguese. These Beginner Level courses are also an excellent fit for those that already know the most basic 
Portuguese but require a refresher. For details, visit my website https://portugalinvancouver.ca and click on 
Services >  European > Portuguese Language Classes. Registration will open up to the public in the coming 
weeks. If you want to reserve your seat, make sure to go to my website and register as soon as you can because 
seats fill up fast. 
 
Space is limited, so don’t wait. Reserve your seat today! 


