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NOTA DE IMPRENSA 
Filipe Machado da SPAC BTT Triunfa em Mêda 

 

Filipe Machado da SPAC BTT de S. Pedro D´Arcos - Ponte de Lima, triunfa em Mêda, na prova a contar para a Taça 
de Portugal de XCM onde estiveram alguns dos melhores atletas de Portugal e do Ranking Mundial. 
 
A equipa obteve uma excelente classificação numa prova de enorme dureza onde a resistência e a resiliência dos 
nossos atletas foi levada ao extremo ao concluírem os cerca de 97km com D+2400, demonstrando mais uma vez 
o extraordinário trabalho que tem vindo ser feito por cada um dos nossos atletas. 
 
Dois atletas da equipa Limiana estiveram em principal destaque, atleta Filipe Machado (José Lourenço) que obteve 
um excelente 4º lugar na geral e 1º na sua categoria de Master 30, concluindo a prova em 4h15min,sendo vencido 
apenas pelo holandês e terceiro do ranking World Marathon Series Robbert de Nijs, Bruno Sancho e Andrew 

Henriques. Também com um excelente desempenho esteve atleta Pedro Dias com 36º na geral e 2º na sua 
categoria Master 40, concluindo os 97km em 4h32min. Conseguindo assim dois pódios em Mêda. 
 
Esta equipa continua a trabalhar para os objetivos a que se propôs em 2018 estando de parabéns pois o 
desempenho de todos os atletas ao longo das várias provas tem sido de excelência, a amizade, entreajuda e 
camaradagem faz com que a união da mesma seja cada vez mais forte. 

 

A SPAC BTT teve a seguinte classificação:  
 
Elites  
• Tiago Castro – 15º Categoria / 31º Geral 
• Fernando Alves – 51º Categoria / 151º Geral 
 
Master 30  
• Filipe Machado – 1º Categoria / 4º Geral  
  
Master 35  
• Hélder Caldas – 22º Categoria / 109ª Geral 
• André Araújo – N/A 
 
Master 40  
• Pedro Dias – 2º Categoria / 36º Geral 
 
Master 45  
• Paulo Gonçalves – N/A 
 
  
 
 
Desde já, um agradecimento a todos os nossos patrocinadores que nos permitem conseguir estar presentes nestas 
provas, onde temos que mobilizar uma enorme logística para proporcionar aos atletas melhores condições para 
conseguirmos atingir os objetivos a que nos propusemos este ano de 2018. 
 
Um agradecimento também ao staff que acompanhou a equipa SPAC BTT até Mêda, Paulo Silva, Raul Miguel e 
Carlos Fernandes. 


