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Díli, Timor-Leste 
 

Timor-Leste representado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno 
 

Este sábado, quando Yohan Gonçalves Goutt descer, em alta velocidade, uma montanha coberta de neve, 

no slalom masculino, em Sochi, vai entrar no livro de recordes como o primeiro atleta timorense a competir 

nos Jogos Olímpicos de Inverno. 

 

Yohan, de 19 anos de idade, nasceu em França. É filho de pai francês e mãe timorense, e começou a 

esquiar cedo. Cedo começou também a sua vontade de representar Timor-Leste nos Jogos Olímpicos. 

Atribuí essa vontade à sua mãe, por lhe ter incutido o amor pela cultura timorense, e porque visita 

regularmente a sua família e amigos em Timor-Leste, quando não está a treinar noutras partes do mundo, 

bem mais frias. 

 

A 7 de Fevereiro, Yohan levou orgulhosamente a bandeira de Timor-Leste para o Estádio Olímpico de 

Sochi, na Rússia, e cumpriu um dos seus maiores desejos. Ao fazê-lo, desencadeou também o interesse 

do mundo pela terra natal da sua mãe. 

 

O Primeiro-Ministro escreveu a Gonçalves Goutt, para lhe desejar boa sorte para sábado, salientando "a 

sua forte determinação para alcançar resultados na sua modalidade desportiva e o seu profundo respeito 

pela cultura timorense e pela família", acrescentando que "com estas duas qualidades tem evoluído com 

dignidade e honrado Timor-Leste". 

 

Quatro atletas timorenses competiram sob a bandeira olímpica nos Jogos Olímpicos de Verão, no ano de 

2000, em Sydney. Depois disto, Timor-Leste, competiu pela primeira vez com a bandeira timorense nos 

Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e voltou a competir nos jogos de Pequim, em 2008, e de Londres, 

em 2012. 

 

O Porta-voz do V Governo Constitucional, Ministro de Estado Ágio Pereira, sublinhou: “elogiamos Yohan 

pelo seu compromisso e pelo seu orgulho em Timor-Leste. Os seus esforços, juntamente com os de outros 

atletas que representam Timor-Leste no cenário internacional, elevam o perfil do nosso país e aumentam o 

interesse e o envolvimento. Em nome do Governo, desejamos-lhe boa sorte para a sua prova no sábado e 

felicitamo-lo pelo que ele já conquistou”. FIM 


