Projeto de Voto n.º 481/XIV
De pesar pelo falecimento de Alfredo Quintana
Faleceu, aos 32 anos, no dia 26 de fevereiro de 2021, Alfredo Quintana, em
consequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida quatro dias antes.
Figura incontornável do andebol português, natural de Havana, Cuba, Alfredo Quintana
contou com uma profícua carreira no desporto. O guarda-redes da equipa de andebol
do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional apresentava-se um jogador distinto.
Nascido a 28 de março de 1988, atuava pela equipa de andebol do Futebol Clube do
Porto desde 2011. Aí, construiu um largo palmarés de vitórias, tendo conquistado os
títulos de Campeão Nacional em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2019. Venceu, ainda, a
Supertaça Nacional por duas vezes, em 2014 e 2019, bem como a Taça de Portugal na
temporada de 2018/2019.
Em 2014, foi-lhe atribuída nacionalidade portuguesa, ano em que atua, pela primeira
vez, em representação da Seleção Nacional Portuguesa. Apesar de não ter sido, por
alguns, bem aceite a sua primeira convocatória, Alfredo Quintana a todos convenceu
com a sua excelente qualidade enquanto jogador, sendo-lhe reconhecido um papel
determinante naquelas que foram as melhores classificações da Seleção Portuguesa de
Andebol de sempre, o 10.º lugar no Mundial, e a 6.ª posição no Europeu. Com a camisola
de Portugal, Alfredo Quintana realizou 67 jogos, tendo marcado 10 golos.
Na sua última partida, realizada a 21 de fevereiro, o guarda-redes realizou 14 defesas e
marcou 2 golos, contribuindo decisivamente, uma vez mais, para alcançar a vitória.
Quintana, como era reconhecido no meio, apresentava traços de personalidade ímpares
que o destacavam. Para além do exímio atleta que era, a sua alegria e simpatia eram
contagiantes, e muita falta farão ao desporto português.

Assim, a Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, exprime o seu
profundo pesar pela morte de Alfredo Quintana, e manifesta e endereça aos seus
Familiares e Amigos, ao Futebol Clube do Porto e à Federação Nacional de Andebol as
suas mais sentidas condolências, prestando-lhe homenagem.

Palácio de São Bento, 26 de fevereiro de 2021
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