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EDITAL
Nº 05/XII-1º/2017-18
(Saudação ao Motociclista Miguel Oliveira)
EU, JOSÉ JOAQUIM LEITÃO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE
ALMADA
Torno público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de novembro de 2017 da
Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 23 de novembro de 2017, a Assembleia
Municipal aprovou a seguinte Moção/Saudação:

MOÇÃO/SAUDAÇÃO
A 4 de Janeiro de 1995 nasceu, na Freguesia do Pragal, em Almada, o primeiro português a
participar no Campeonato do Mundo de Motociclismo a tempo inteiro.
Miguel Oliveira é, de certa forma e atualmente, um dos principais atletas portugueses com
maior mediatismo em Portugal e no estrangeiro.
Miguel Oliveira significa um grande exemplo para os mais jovens, representando mesmo um
modelo a seguir já que a par da sua determinação e empenho no motociclismo frequenta
igualmente o mestrado integrado de medicina dentária.
Foi em 2005, com apenas 10 anos, que deu início aos seus primeiros sucessos desportivos, já
nessa época venceu o campeonato português de MiniGP e o World Festival Metrakit, em
Espanha, em que participaram 192 pilotos naturais de 14 países.
Em 2007 ganhou o campeonato Mediterrâneo Pre-GPI 125. Em 2009 foi 3º no campeonato
nacional espanhol e 5º no campeonato da Europa. Sendo que em 2010 foi vice-campeão da
Europa a apenas dois pontos do campeão.
Em 2011 estreou-se no campeonato do mundo de 125 cc não tendo registado resultados
muito significativos, sendo que transitou em 2012 para o Campeonato de Moto 3, onde esteve
até 2015, tendo registado nessa categoria diversos lugares no pódio e várias poles position.
tendo neste último ano conseguido 6 vitórias e 3 segundos lugares que lhe garantiu o título de
vice-campeão do mundo.
Em 2016 subiu à categoria de Moto 3, mas uma fratura da clavícula veio a força-lo a estar
ausente de 4 grandes prémios.
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Em 2017 e já integrando novamente a equipa da KTM Red Bull Ajo, conquistou a maior
façanha que jamais algum piloto português de motociclismo almejou e que foram 9 subidas
ao pódio, duas pole position, 3 vitórias nos três últimos grandes prémios, o que lhe valeu ter
ficado em 3º lugar no Campeonato do Mundo de Moto2 a dois pontos do segundo
classificado.
Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em 23 de Novembro de 2017, na Costa da
Caparica, delibera:
1. Saudar reconhecidamente a magnífica carreira desportiva do motociclista Miguel
Oliveira e que muito tem prestigiado o Município de Almada, onde já é considerado
uma grande referência do desporto;
2. Desejar que estes sucessos se repitam e que possam culminar com mais brilhantes
vitórias em representação de Almada e de Portugal.
3.
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 24 de novembro de 2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

JOSE JOAQUIM LEITÃO
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