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Voto de Pesar pelo falecimento de Laurindo Ventura 

 

 

Laurindo Ventura faleceu no passado dia 5 de dezembro, na cidade de La 

Prairie, na província de Quebec no Canadá. 

 

Laurindo Ventura foi um atleta de eleição e um distinto jogador de futebol 

do clube Benfica Águia do concelho da Ribeira Grande, na ilha de São 

Miguel, de onde era natural. Juntamente com Manuel Rita, formou uma das 

mais famosas duplas do Benfica Águia e do futebol Açoriano. Fez ainda 

parte de várias seleções regionais. 

  

No Canadá, para onde emigrou em 1975, jogou nos clubes Luso Stars, o 

mais representativo, no Pimentel Sport Club e no La Prairie, juntamente 

com outros Açorianos, onde deixou a sua marca de excelente jogador e 

grande Homem. 

 

Desempenhou um papel importante no desenvolvimento da comunidade 

Açoriana no Canadá, sendo uma pessoa reconhecida e respeitada. 

 

Foi casado com Maria de Jesus Silva, durante 44 anos, era pai de dois filhos, 

Sónia e Marc André e avó de Melissa. 

 

Na sua cerimónia fúnebre, foi relembrado, pelos seus amigos e familiares, 

como um “homem bom, apaixonado e muito generoso, um homem de 

caráter e sentimentos”. 

 

Laurindo Ventura foi um atleta de eleição, que levou a áurea de grande 

jogador Açoriano para o Canadá e aí viveu até à sua morte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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Assim ao abrigo das disposições regimentais, os deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõem à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária de janeiro de 

2020, que aprove o voto de pesar pelo falecimento de Laurindo Ventura. 

 

Do presente voto deve ser dado conhecimento à sua família, à Associação 

de Futebol de Ponta Delgada, aos clubes Benfica Águia, da Ribeira Grande, 

ao Luso Stars, ao Pimentel Sport Club e ao La Prairie, no Canadá. Deve ainda 

ser dado conhecimento à comunidade Açoriana em Montreal e em La 

Prairie e à Assembleia Municipal da Ribeira Grande. 

 

Horta, Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2020 

 

 

Os Deputados 


