
► LMiguel Oliveira (KTM Tech3) terminou 
no 16.º lugar a corrida de MotoGP do 
Grande Prémio de Itália. O piloto portu-
guês conseguiu ficar à frente do piloto ofi-
cial da KTM, Johann Zarco (17.º), e ainda 
chegou a ocupar o 15.º lugar, último pon-
tuável, contudo, não aguentou a pressão 
de Karel Abraham e caiu um lugar na vi-
gésima volta. O almadense confessa que 
a perda da posição resultou de um erro. 
“Pisei a linha branca numa curva rápida e 
perdi o controlo da frente, apesar disso 
não esperava ser tão competitivo”. Com 
este resultado, o piloto de Almada des-
ceu ao 19.º lugar do Mundial, com oito 
pontos conquistados no campeonato da 
categoria rainha, os mesmos do espa-
nhol Joan Mir. Esta não foi uma prova fá-
cil para Miguel Oliveira que começou a 
prova na 22.ª posição O piloto terminou a 
primeira sessão de qualificação com um 

registo de 1.48,235 minutos, superando 
apenas o italiano Andrea Iannone, da 
Aprilia.
Apesar do bom resultado, de assinalar 
que Miguel Oliveira realizou a prova com 
uma micro-fratura no dedo anelar da 
mão esquerda, resultado de uma queda 
na sessão de aquecimento. A juntar a tu-
do isto, Miguel Oliveira revela que tam-
bém tem sentido dificuldades em mano-
brar a KTM, “o que não tem ajudado. No 
início da corrida, com o tanque cheio, foi 
difícil ultrapassar porque não tinha velo-
cidade nas ‘chicanes’”. Apesar disso, no 
arranque, o piloto luso conseguiu recupe-
rar logo quatro posições e terminou o cir-
cuito a 30,101 segundos do vencedor. 
“Esta foi a prova em que terminámos 
mais próximos dos da frente, o que é 
bom. Esta foi a distância mais curta que 
tivemos para os primeiros durante todo o 

fim-de-semana, por isso deixamos Mugel-
lo com um ponto positivo e com mais ex-
periência agora para a próxima corrida 
em Barcelona”, completa.
A sexta prova do Mundial de motociclismo 
de velocidade foi vencida pelo italiano Da-
nilo Petrucci (Ducati) que assim, conse-
guiu obter a primeira vitória da sua carrei-
ra, impondo a velocidade de ponta da sua 

Ducati à Honda do espanhol Marc Már-
quez, que desta vez foi segundo. Com este 
resultado, Marc Márquez, tricampeão 
mundial em título, manteve o comando do 
campeonato, com 115 pontos, mais 12 do 
que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), 
terceiro na corrida de Mugello.
Destaque ainda para Valentino Rossi que 
acabou por cair, para desespero dos fãs. 

Decorreu, no passado fim-de-semana, o Grande Prémio de 
Itália, circuito de Mugello, sexta prova do Mundial de 

motociclismo de velocidade. O português Miguel Oliveira (KTM 
Tech3), apesar de correr com um dedo partido, terminou a prova 

no 16.º, a um lugar de voltar a pontuar no Mundial de MotoGP.  
A prova foi ganha pelo italiano Danilo Petrucci (Ducati).

Miguel Oliveira 
perto dos pontos

MunDIAl De MotoGP - GrAnDe PréMIO De ITálIA

2

Podium MotoGP - Marc Marquez (2º lugar), Danilo Petrucci (1º lugar) e Andrea Dovizioso (3º lugar)

Vencedor Moto2 - Alex Marquez A prova disputou-se no Circuito de Mugello, em Itália

Vencedor Moto3 - Tony Arbolino Milhares de espectadores acompanharam o eventoMiguel Oliveira terminou em 16º lugar


