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NOTA DE IMPRENSA 

SPAC BTT no Raid do Facho BTT 2019 – Campeonato do Minho de XCM 

 

O campeonato do Minho de Maratonas XCM de 2019 deu o tiro de partida em Roriz no passado fim de 
semana. 
 

Como é hábito na primeira prova deste campeonato a afluência de ciclistas foi elevada e a vontade de iniciar 
a época a todo o gás fez-se sentir tanto no ambiente da zona de partida como nos momentos que 
antecederam o arranque. Uma linha de partida recheada de atletas motivados e ansiosos para colocarem no 
terreno o resultado do trabalho árduo desenvolvido durante a pré-época. 
 

É sempre importante obter um bom resultado logo nas primeiras provas para entrar da melhor maneira neste 
campeonato competitivo e assim manter em aberto a luta pela geral. 
 

Após a partida, rápido se percebeu que as coisas iam aquecer e que não haveria espaço para facilidades. 
Ritmo alto e constante que levou logo à seleção dos atletas e os obrigou a manter a concentração no máximo 
durante todos os KMS de prova. 
 

Os atletas da SPAC BTT tinham perfeita noção do que era preciso fazer para atingirem os seus objetivos e 
desde cedo começaram a trabalhar para os alcançar. 
 

No final ficou mais um belo trabalho de equipa que se destacou desde o resultado dos atletas, ao resultado 
global da equipa, passando pelo apoio incessante do STAFF. 
 
Resultados MARATONA BTT XCM 
 
Equipas Master 
2º SPAC BTT 
 

Master 40 Feminino 
2º HELENA TEIXEIRA 
 

Elite Masculino 
9º TIAGO CASTRO 
11º FERNANDO ALVES 
 

Master 30 Masculino 
1º FILIPE MACHADO 
10º ANDRÉ RODRIGUES 
 

Master 35 Masculino 
1º JOSÉ PACHECO 
5º MIGUEL PINTO 
7º ANDRÉ GOMES 
10º HELDER CALDAS 
26º CARLOS RIBEIRO 
 
 

Master 45 Masculino 
4º JOÃO LEITE 
11º PAULO JORGE MARTINS 

 
Master 50 Masculino 
5º MANUEL COSTA 
 

Resultados MARATONA BTT 
MASTER A 
7º VITOR MELO 
 

ELITE MASCULINO 
1º VALTER LIMA 
 

MASTER B+C 
51º GASPAR LIMA 
 

Resultados MEIA MARATONA BTT 
ELITE MASCULINO 
13º PEDRO OLIVEIRA 
 

MASTER A 
26º JOSÉ PEDRO 
88º PATRICK PEREIRA

 
 
A terminar não podiam faltar os agradecimentos a todos aqueles que nos apoiam e fazem com que esta 
equipa continue a crescer dia após dia. 


