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O website do nosso Centro embora ainda se encontre em fase de renovação, pode ser visitado. 
Além de notícias sobre as nossas actividades, pode apreciar fotos que certamente lhe vão 
relembrar outros tempos. Este espaço, com uma existência de vários anos, foi o primeiro site 
de um Centro Comunitário Português no mundo a ser registado na Web. Durante a sua visita 
terá a oportunidade de conhecer o nosso Centro, ao mesmo tempo que poderá dar os seus 
comentários. Visite e deixe a sua opinião, comentário ou perguntas. 
 
SOCCER TEAM 
A equipa de futebol sénior do nosso Centro, Yonkers Portuguese-Americans, está a conseguir 
um grande sucesso nas competições em que se encontra envolvida, a liga EDSL e a Taça do 
Estado de New York. 
Depois de se ter consagrado campeã 
indiscutível da liga local de Westchester, a 
Eastern District Soccer League, tem agora a 
oportunidade de se tornar Campeã do Estado 
de NY. 
No dia 14 de Maio num jogo disputado no 
Gorton Field contra uma equipa italiana 
(Astoria-Queens) apurou-se para disputar a 
final da Taça do Estado. 
A história volta desta maneira a repetir-se, 
fazem precisamente 25 anos que esta equipa 
conquistou este troféu. 
De referir que se tratou da primeira Taça do 
Estado ganha por uma equipa portuguesa, 
agora poderá ser a primeira equipa portuguesa em NY a ganhar tal galardão pela segunda vez. 
Há 25 anos, a equipa ganhou a meia-final discutida em 90 minutos, prolongamento e 8 
penalties. Na final o Yonkers Portuguese-Americans venceria o poderoso New York Athletic Club 
com dois golos de Jorge Peruano Boza que viajou da Florida para esse encontro.  
 
Desta vez a vitoria sobre os actuais Campeões, que já nos tinham ganho na meia-final do ano 
passado for 5-0, foi muito suada mas também com muito mérito estratégico dos jogadores que 
impuseram um futebol coeso e de rápido contra-ataque bem desenhado pela equipa técnica 
chefiada for Carlos Antunes e Miguel Figueiredo. 
O resultado de 0-0 após os 90 minutos traduzia em geral aquilo que as duas equipas pareciam 
buscar, equilíbrio sem riscos. O YPA sempre soube "resolver" as investidas bem desenhadas e 
habilidosas do adversário. Embora sem golos, o jogo foi disputado em alto nível técnico com o 
YPA sempre em controlo das operações.  
O primeiro golo surgiu logo no início do primeiro período do prolongamento.  
Uma bola lançada para a área força o guardião a lançar-se à Moretto e proporciona a Ricardo 
"cheirar" o golo que concretizaria no primeiro minuto do prolongamento. Este golo veio gerar 
uma confusão no YPA e uma confiança no adversário, facto que logo no minuto seguinte 
"forçaria" o golo de empate, numa jogada bonita com um centro da direita para uma 
finalização mortífera dentro da pequena área que deixou o guardião Paulo sem hipótese de 
evitar o golo. 
 
Foi impressionante como a nossa equipa reagiu a este golo. Conseguindo novamente controlar o 
jogo, chegaria em poucos minutos ao 2-1, golo que surgiu de um lançamento lateral mais 
efectivo que um canto e com a intervenção in extremis ao ultimo poste do nosso jogador, um 
jovem de 16 anos que é realmente um prazer ver jogar. O jovem é mesmo BOM....e com uma 
atitude IMPECAVEL! É com prazer que o dizemos....faz lembrar o Luís Custodio quando 



começou no YPA com 16 anos. Bonito! 
A segunda parte do prolongamento foi completamente controlada pelo YPA. As investidas 
rapidíssimas ora de Ricardo, ora de Paulo, resolveriam a questão. Ricardo logo deu o aviso com 
uma desmarcação rapidíssima e remate perigoso, para logo depois em nova manobra atacante 
finalizar com um remate colocado, fortíssimo e rasteiro sem hipóteses de defesa. Este foi o 
golpe mortal para um adversário vencido e cansado que ainda "deixou" a nossa equipa marcar 
outro golo de boa qualidade ofensiva, fixando em 4-1 o resultado final. 
 
Nesta equipa é difícil evidenciar nomes, mas uma coisa é certa este grupo tem carácter e 
espírito de VENCER! Os directores desta equipa e os seus tecnicos têm muita valia e categoria e 
conseguem os recursos necessários para alcançar os seus objectivos. Com esta liderança, os 
jogadores sentem-se bem e produzem resultados. Parabéns aos Srs. Directores: Pinheiro, 
Figueiredo, Antunes, Silva e a todos que de qualquer outro modo ajudam esta equipa 
Quanto aos jogadores, vê-se que são um grupo com uma mentalidade e carácter de alto nível. 
Independentemente de resultados futuros há que reconhecer que muitos deste jovens já jogam 
juntos desde tenra idade e têm uma maturidade competitiva acima do normal. Neste jogo, o 
guardião Paulo Figueiredo foi um herói. Saiu com valentia 2 ou 3 vezes aos pés do adversário 
para assim lhe "roubar" aquilo que parecia golo certo. Depois de ter sofrido uma entrada que o 
poderia ter magoado gravemente ficou "picado" e não permitiu qualquer outra oportunidade 
aos adversários. Com o 'Super" Mike na defesa, Pinheiro no meio, e com Ricardo e Paulo na 
frente, esta equipa tem muito que se lhe diga. Agora vamos para a final de NY e novamente 
trazer a Taça para Yonkers... já lá vão 25 anos. É tempo! 
 
O jogo da Final será disputado dia 4 de Junho. Oportunamente daremos detalhes do local e 
horário do jogo da Final. Para mais informações pode visitar o nosso site www.ypacc.com. 
 
 
DIA DA MÃE  
Domingo, dia 14 de Maio, marcou o Dia Das Mães no Centro Comunitário. Esta ocasião tão 
bonita, que reuniu mais de 300 pessoas, foi celebrada num ambiente agradável e festivo. Com 
um salão nobre decorado primorosamente pela equipa de trabalho dirigida pelo Sr. Jose 
Peixoto Jr., com um excelente bufete confeccionado pelo Restaurante Lusitânia e com um 
serviço de mesa formado pela equipa de Jovens, viveu-se um ambiente fraterno e amistoso 
onde as Mães foram o centro de atenção. O Presidente do Centro, Fernando Pinho, deu as boas 
vindas a todos mas em especial a todas as Mães lembrando que neste dia celebramos o amor 
incondicional de Mãe. Logo de seguida o Reverendo Pe. Osvaldo Franklin ofereceu palavras 
inspiradoras e motivantes sobre as Mães e o Amor, abençoando de seguida os alimentos.  
 
É sempre um prazer estar com o nosso Pe. Franklin. De realçar que como Angolano de gema 
que é, prognosticou o resultado do jogo do Mundial entre Portugal-Angola. Este segredo ficou 
só entre ele e o Sr. Pinho e será revelado quando estiverem juntos no dia 11 de Junho para ver 
o jogo. Todos queremos que Angola ganhe ao México e Iraque. A ver vamos. 
 
Foi lembrado a todos os presentes as celebrações que se aproximam. No dia 21 de Maio vai-se 
realizar o Aniversario da Igreja de Nossa. Sra. de Fátima e do Pe. Franklin, no dia 4 de Junho 
comemora-se o Dia de Portugal em Harstdale, organizado pela Associação Cívica do Estado de 
NY e no dia 10 de Junho celebra-se o Dia de Portugal em Yonkers culminando com o içar de 
Bandeiras no City Hall ás 3:30pm, seguido de um arraial no Centro Comunitário. Estes eventos 
estão abertos a toda a comunidade luso-americana sem exclusão de ninguém. Todos estão 
convidados a participar e viver estas celebrações, sejam bem-vindos. 
Para mais detalhes visite o site do PACC. 

 


