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Governo apoia equipa olímpica de Timor-Leste no Rio 2016 

Quando a cerimónia de abertura dos Jogos da XXXI Olimpíada começar, no Brasil, a 5 de agosto, a 

bandeira de Timor-Leste vai flutuar alto no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã. O Governo orgulha-se 

de apoiar a participação de Timor-Leste nestes Jogos, com Francelina Marques Cabral a competir em 

ciclismo XCO (“cross-country”), Nélia Martins nos 1500 metros femininos e Augusto Ramos Soares nos 

1500 metros masculinos. 

Durante a cerimónia de abertura, na sexta-feira à noite, estes três atletas e a pequena delegação que os 

acompanha irão exibir orgulhosamente a bandeira de Timor-Leste perante uma audiência mundial estimada 

em mil milhões de pessoas. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, felicitou a equipa e considerou que a sua participação reforçará a 

consciência internacional relativamente a Timor-Leste, apresentando-se como uma oportunidade única para 

representar a nação por entre os outros membros que se encontram no Rio. O Governo financiou as 

viagens dos atletas ao Rio de Janeiro, apoiou a participação nas ações de preparação e desenvolveu, em 

Timor-Leste, as infraestruturas de preparação física e humana nas modalidades que representam. 

Desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, a 29 de julho, a equipa de Timor-Leste tem estado a treinar e a 

adaptar-se às condições locais. Os eventos de atletismo, para Nélia Martins e Augusto Ramos Soares, 

decorrem no dia 12 e 16 de agosto e a corrida de ciclismo XCO de Francelina Marques Cabral, no dia 20 de 

agosto. 

A atenção mundial em relação à história de Timor-Leste foi fortemente reforçada quando quatro atletas 

participaram, individualmente, nos Jogos de Sidney, em 2000. Desde então, Timor-Leste participou 

oficialmente nos Jogos de Verão de 2004 em Atenas, de 2008 em Pequim e de 2012 em Londres. Este 

ano, no Rio, é a terceira Olimpíada para Augusto Ramos Soares, que anteriormente competiu na maratona, 

em 2008 e 2012. 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, afirmou: "Em nome do 

Governo, felicitamos os atletas olímpicos de Timor-Leste pelo seu árduo trabalho e empenho. A sua 

excelência no desporto levou a esta oportunidade de participar nos Jogos Olímpicos do Rio e, 

orgulhosamente, representarem a nossa nação. Desejamos-lhes os maiores êxitos." FIM 


