
GREMIO LUSITANO 
100 YEARS OF HISTORY



Emigration to the United States in the
1920s and 1930s was booming and
Ludlow was considered an area of
growth due to the industrial
developments along the bank of the
Chicopee River. There was a great need
for work in the local factories and this
lured the Portuguese to the town of
Ludlow.

In 1922, conversations between Mr. José Romano Santos, who would become the
first president of the Grémio Lusitano Club, and many friends, a cultural center was
planned for these community members to enjoy and promote the civic, cultural,
and recreational characteristics of Portuguese culture in the town of Ludlow,
Massachusetts. On July 9, 1922, in the garage of 61 Franklin Street in Ludlow, the
first meeting of the Grémio Lusitano was held and our story begins.

In April 1924, the new head office of the
Lusitano Club was established with the
purchase of a building at 385 Winsor Street
in Ludlow, Massachusetts. The Lusitano Club
was rebuilt in 1951 after a fire that destroyed
the club. In 1971, the new Lusitano Club was
inaugurated, later restored during 2000 and
reopened in 2001 by hosting the annual
Trasmontanos celebration.
In the 100 years of existence, the Club has had 55 presidents to date. It is important
to recognize the many the 'Board of Directors' who serve the Club as Vice
Presidents, Secretaries and excellent directors keeping our facility running. Our
gratitude to those who have contributed in the past and present. It is also important
to acknowledge the ‘Ladies Auxiliary’ as they contributed to many celebrations,
leading a weekly BINGO operation and activities such as parties and dances that are
now part of our history. 
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HISTORY OF THE GRÉMIO LUSITANO 



Culture
Over the years the Club has always encouraged the learning of Portuguese culture
and started the Portuguese school with classes held at the Grémio. For a time, we
were proud to be home to the folklore rancho group, ‘Flores de Portugal' that would
perform our traditional dances and music as form of entertainment. The Club also
held 'Sueca' card game tournaments for many years that was a fond tradition to
many.

One of the proudest cultural creations is the ‘Night in Portugal’ Scholarship Dinner.
Since 1990 this Dinner honors local students of Portuguese heritage to receive
scholarships to follow their studies at colleges & universities they attend. This event
and the Luso Open Golf Tournament, sponsored with donations from many of our
local businesses, is already approaching half a million dollars in scholarships
offered. 

To keep the Portuguese culture alive, the directors of the Club would invite popular
performing artists such as Amália Rodrigues, Quim Barreiro, Roberto Leal, Jorge
Ferreira, Emanuel, the Doce and others, comedians like Raul Solnado and the
Portuguese Kids. Portuguese culture and traditions were also alive with weekly
dances, picnics every month and annual parties to honor our traditions (Beirões,
Trans Montanos, Alcobacense, Sporting, Benfica, Porto) and for these events to
happen began musical ensembles to appear and the Club to promote them.
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We will always remember the shows that Cold Wind & Super Ritmo performed with
additional talent spread by the bands Mil e Quatro, Triple Play Trio, Os Celtas, Ecos
de Portugal, Grupo Familiar, Os Capitalista, Coração de Portugal, Contacto,
Rhapsodia, Seabreeze, Aguias de Portugal and Flash  - " what a wonder to grow at
that time". 
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On the civic side, our Club has served our local religious community including Our
Lady of Fatima Church which also began in the Club where masses were prayed in
the hall by Mr. Father Manuel Rocha until 1949 when the church was inaugurated. 
 Our Club also had a lot of influence in the creation of the Luso Credit Union that
started in in 1971 until 1979 when it moved to 249 East Street. 

The Lusitano Club always donates the hall and stadium for when there is a need to
raise funds for some cause of need in the community. Additionally, many
politicians of the region use our facility for their fundraising events, most notably
in 2004, when Mrs. Teresa Heinz used the club hall to promote her husband, Mr.
John Kerry in the United States Presidential elections.
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Soccer
Soccer is another activity of great success
and passion.  The Lusitano Club already
played games under the name ‘Lusitanos’ in
1918, but without a club until 1922. In
September 1938, the Club bought the land in
front of the Grémio known as 400 Winsor
Street, called 'Franklin Park' after Franklin
Field, and was used for the practice of sports
(softball and soccer). 

In 1937, the Club officially began participating in official leagues such as American
Soccer League, Mass State League, Connecticut League, LASA and the U.S. Open Cup
always using the name Lusitano, but sometimes Ludlow Lusitanos, New England
Lusitanos, and other times Gremio Lusitano. Since 1938, we have featured great
teams such as Sporting Clube de Portugal, Belenenses, Olhanense, Chaves, Santa
Clara, Marítimo, Vitoria de Guimarães, Marialvas and Brasil Botafogo and
Portuguesa Desportes. The Club also participates in the Pioneer Valley Summer
League, a well-known soccer league in the United States. The ‘Velha Guarda’ team
(players who are 48 years or older) play in the New England 'Over the Hill' Soccer
League and against them already played in the Lusitano Stadium the selections of
the old guard of Brazil with stars such as Zico and Branco and Portugal with
Humberto Coelho, Marinho. 

One of the most special moments for the sportsmen of the area was in October of
1975, when Eusebio (Pantera Negra) and Simões played for the Grémio against the
Hartford Yankees. We are honored to host the replica statue of Eusebio at our
stadium.

In 1991, the Club had the junior team of Sporting Clube de Portugal for 3 weeks and
our members welcomed these players into their homes hosting a great experience
for those players.

The name would be changed to Lusitano Stadium in 1997. On Sundays, there were
always soccer matches between our friends of Polish, Italian and Irish nationalities,
who lived locally.
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In 1997, a committee was created to create a professional team for the Club and the
‘Western Mass Pioneers’ was born to bring the international soccer talent to the
area. In 1998, they began to participate in the USL Second Division and became
champion in 1999.They remains one of the most prestigious teams in the second
and third division. The Pioneers have competed against several MLS teams such as
the Chicago Fire and New England Revolution for the US Cup. They have also played
friendly matches with Sporting Clube de Portugal, Chaves, Santa Clara besides the
teams that play in the league of the second and third division.

The Lady Pioneers who
participated in the first
American women's league
born in 2004, but
unfortunately the league
ended within five years. Most
recently, the New England
Mutiny women's team
participates in the UWSL
league and plays its games in
the Lusitano Stadium.
The Lusitano Club has always had a youth soccer program, the program started
with the name (LFC) Lusitano Football Club, but then changed to 'Junior Pioneers' to
follow the name of the Pioneers. Meanwhile, two teams formed the Junior Pioneers
and Western United joined and created the name ‘Western United Pioneers’ that
under the organization of offers more than 600 youth members, 5 to 18 years, to
enjoy the sport they love.

With much sacrifice, work of members and financial help from Portuguese
companies locally, our Stadium was renovated and installed artificial turf in 2013
to allow usage through the colder seasons. The Grémio Lusitano and its current
president, Celso Correia have the privilege of being one of three clubs that is in the
Soccer Hall of Fame for all that has done to promote soccer in the United States.
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So, is the story of a club of 3,000 members started by
Portuguese emigrants who had in their hearts in their
homeland, but in mind the lusíada spirit of always moving
forward to make a better way and create better
opportunities for their children than they had.

The Club also participates in several recreational leagues for members, such as the
soccer league for members where it plays 7x7 members of all ages (over 18 years).

Bocce and Pool leagues have also shown success with winning regional
tournaments. Most notable the teams led by Captains Gus Crespo and José Larouco
played in Las Vegas for the world championship of billiards.

We thank Mr. João Bernardo for his patience and support in documenting
this important history of our Club. 

This information was gathered through stories from our cherished
members who retain these memories along with information from

regional newspapers such as Union News and The Register, bookstore,
documents from the municipal chamber and minutes of the Club.



A emigração para os Estados Unidos nas
décadas 1920 e 1930 estava em fúria e a
aldeia de Ludlow era uma das que mais
crescia por causa da evolução industrial
junto da margem do rio Chicopee, e a
necessidade de emigrantes para
trabalhar nas fábricas do linho era
enorme e isso sedúsia portugueses para
a vila de Ludlow. 

Em conversas entre José Romano Santos que viria a ser o primeiro presidente do
Grémio Lusitano e amigos desde o princípio do ano 1922 ia-se planeando um centro
cultural para estes emigrantes conviverem e promover o caracter cívico, cultural e
recreativo da cultura Portuguesa na vila de Ludlow, Massachusetts U.S.A, e em
Julho 9 de 1922 na garagem da morada 61 Franklin Street em Ludlow a primeira
reunião ficou relatada nas atas.

Em Abril de 1924 a nova sede do Grémio
Lusitano ficou estabelecida com a compra do
edifício no adresso 385 Winsor Street em
Ludlow Massachusetts. O Grémio Lusitano foi
reconstruído em 1951 depois do incendio que
destruiu o clube. Em 1971, o novo Grémio
Lusitano foi inaugurado e depois restaurado
em 2000 e reinaugurado em 2001 na grande
festa dos Trasmontanos para o que é hoje.

Nos 100 anos de existência o Grémio já teve 55 presidentes até hoje. Não esquecer a
Direção que serviram o Grémio como Vice-Presidentes, Secretários e bons
diretores. Pois esses são da realidade os que continuam a fazer o que Grémio e hoje.
Tambem reconhecemos o grande trabalho que o antigo grupo de ‘Senhoras
Auxiliares’ sempre teve no Grémio, pois essas senhoras se deviam as festas e os
bailes que se faziam no Clube.
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HISTÓRIA DO GRÉMIO LUSITANO



Cultura
Ao longo dos anos o Grémio sempre promoveu a cultura portuguesa ao criar a
escola portuguesa com as aulas no Grémio. O Grémio tinha o rancho folclórico
‘Flores de Portugal’ que com os anos acabou por se desfazer. O Clube também
realizou durante muitos anos torneios de jogo de cartas 'Sueca' que era uma
tradição afetuosa para muitos. Uma das criações culturais de mais orgulho é a Noite
de Portugal que desde 1990 os estudantes de nacionalidade portuguesa que atingem
notas superiores nos liceus da área recebem bolsas de estudo para seguirem os seus
estudos nas universidades que atendem, em conjunto com donativos dos comércios
regionais já se aproxima de meio milhão de dólares em bolsas de estudo oferecidas.  

Para manter a cultura portuguesa viva os diretores do Grémio iam trazendo
cantores populares Portugueses como, Amália Rodrigues, Quim Barreiro, Roberto
Leal, Jorge Ferreira, Emanuel, as Doce e outros, comediantes como Raul Solnado e
os Portuguese Kids, a cultura e tradições portuguesas estavam vivas também com
os bailaricos semanais, os picnics todos os meses e as festas anuais (Beirões, Trans
Montanos, Alcobacense, Sporting, Benfica, Porto) e para esses acontecimentos
acontecerem começaram conjuntos musicais a aparecer e o Grémio a promove-los
relembremos os espetáculos que os Cold Wind fazia e a música Portuguesa
espalhada pelas bandas Super Ritimo, Mil e Quatro, Triple Play, Os Celtas, Ecos de
Portugal, Grupo Familiar, Os Capitalista, Coração de Portugal, Contacto, Rapsódia,
Seabreeze, Aguias de Portugal e Flash “ que maravilha crescer naquele altura”. 
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No lado cívico para servir a comunidade a igreja Nossa Sra. de Fátima também
começou no Grémio onde as missas eram rezadas no salão pelo Sr. Padre Manuel
Rocha até 1949 quando a igreja foi inaugurada. O Grémio Lusitano também teve
muita influência na criação do Luso Credit Union o banco começou no Grémio em
1971 até 1979 quando se mudou para 249 East Street. O Grémio Lusitano oferece o
salão e o estádio para quando há necessidade de angariar fundos para alguma
causa de necessidade na comunidade e políticos da região apresentarem os seus
programas o mais famoso foi em 2004 quando a Sra. Teresa Heinz usou o salão do
clube para promover o seu marido Sr. John Kerry nas eleições presidenciais dos
Estados Unidos.
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Futebol
O futebol é outra atividade de grande êxito e
paixão. O Grémio Lusitano já jogava jogos
com o nome de Lusitanos em 1918, mas sem
clube até 1922. Em Setembro do ano 1938 o
Grémio comprou os terrenos em frente ao
Grémio 400 Winsor street que era chamado
‘Franklin Park’ depois Franklin Field e era
usado para a prática de desporto (softball e 
soccer) o nome seria mudado para Lusitano Stadium porque toda a gente assim o
chamava e em 1997 o nome foi oficialmente mudado. Aos domingos havia sempre
jogos de futebol entre bairros da aldeia de Ludlow ou entre imigrantes de outras
nacionalidades polacos, italianos e Irlandeses que habitavam na vila de Ludlow. 

Em 1937 o Grémio começou oficialmente a participar em ligas oficiais como
American Soccer League, Mass State League, Connecticut League, LASA e na U.S.
open cup sempre usando o nome de Lusitano, mas umas vezes Ludlow Lusitanos,
New England Lusitanos e outras vezes Grémio Lusitano. Desde 1938 já jogaram no
Lusitano estádio contra o Grémio Lusitano grandes equipes como Sporting Clube
de Portugal, Belenenses, Olhanense, Chaves, Santa Clara, Marítimo, Vitoria de
Guimarães, Marialvas e do Brasil Botafogo e Portuguesa Desportes. O Grémio
participa ainda na liga do verão PVSL uma das melhores ligas amadoras nos
Estados Unidos com os Grémio Whites que dominam, os Grémio Red que ganhou
algumas vezes e a Grémio Ladys na liga feminina. Guimarães, Marialvas e do Brasil
Botafogo e Portuguesa Desportes. O Grémio participa ainda na liga do verão PVSL
uma das melhores ligas amadoras nos Estados Unidos com os Grémio Whites que
dominam, os Grémio Red que ganhou algumas vezes e a Grémio Ladys na liga
feminina. A velha guarda equipe dos mais de 48 anos do Grémio joga na New
England ‘Over the Hill’ Soccer League e contra eles já jogaram no Lusitano Stadium
as seleções da velha guarda do Brasil com craques como Zico e Branco e Portugal
com Humberto Coelho, Marinho. 
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Um dos momentos mais especiais para os desportistas da área foi o Eusébio
(Pantera negra) e Simões a jogar pelo Grémio num jogo em Outubro 4 de 1975
contra os Hartford Yankees, sim Eusébio também marcou pelo Grémio e a replica
da estatua que se encontra em Portugal no estádio da Luz também se encontra no
Lusitano Stadium desde 2015.

Em 1991 o Grémio teve a equipe de juniores do Sporting Clube de Portugal durante
3 semanas e os sócios acolheram esses jogadores em suas casas uma grande
experiência para aqueles jogadores saberem o que e ser emigrante.

Em 1997 cria-se um comité para criar uma equipe profissional para o Grémio e
assim nasce os Western Mass Pioneers nome que foi eleito por concurso para trazer
habitantes de todas nacionalidades da área a suportar a equipe e esta começou a
participar em 1998 na USL segunda divisão americana e sagrou-se campeã em 1999
e mantem-se até hoje uma das mais prestigiosas equipes na segunda e terceira
divisão. Já jogaram contra os Pioneers no Lusitano Stadium equipes da MLS o
Chicago Fire e New England Revolution para a US cup e amigáveis com o Sporting
Clube de Portugal, Chaves, Santa Clara alem das equipes que jogam no campeonato
da segunda e terceira divisão.
Nasceu também em 2004 as Lady
Pioneers que participaram na
primeira liga feminina americana,
mas infelizmente a liga abortou
cinco anos depois. Mais
recentemente a equipe feminina
New England Mutiny participa na
liga UWSL e joga os seus jogos no
Lusitano Stadium. 

O Grémio Lusitano sempre teve programa juvenil de futebol, o programa começou
com o nome (LFC) Lusitano Futebol Club, mas depois mudou para ‘Júnior Pioneers’
para seguir o nome da equipa Western Mass Pioneers, mas entretanto duas equipes
da área os Júnior Pioneers e o Western United juntaram se e criaram o nome
Western United Pioneers que debaixo da organização do Grémio dá oportunidade a
mais de 600 rapazes e raparigas dos 5 a18 anos praticarem o desporto que gostam.
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Com muito sacrifício, trabalho dos membros e ajuda financeira de companhias
portuguesas da região, o Lusitano Stadium foi renovado e foi posta erva artificial
em 2013 para se usar mais tempo pois os invernos são muito frios. O Grémio
Lusitano e o seu presidente Celso Correia tenham o privilégio de ser um de três
clubes que está no Soccer Hall of Fame por tudo o que tem feito para promover o
futebol nos Estados Unidos.

Agradecemos o Sr. João Bernardo para a paciência e suporte para
documentar esta importante historia do nosso Clube. 

Esta folha foi feita com muita informação de membros mais idosos e de
jornais regionais como Union News e The Register, livraria, documentos da

camara municipal e atas do Grémio.

Assim se faz a história de um clube de 3000 membros
começado por emigrantes portugueses que tinham no
coração a sua terra natal, mas na mente o espírito lusíada de
seguir sempre em frente para fazer melhor caminho e criar
melhor oportunidades para os seus filhos (as) do que eles
tiveram.

O Grémio participa também em ligas recreativas para os membros como a liga de
futebol para membros onde se joga 7x7 membros de todas as idades (mais de 18
anos) e sexo a participar. 

No Bocce que venceu várias vezes e ligas de bilhar (pool) onde também já ganhou
torneios regionais e as equipes dos capitães Gus Crespo e José Larouco jogaram em
Las Vegas para o campeonato do mundo de bilhar.


