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Voto de Congratulação 

DÁRIO MOITOSO – CAMPEÃO NACIONAL DE TRAIL 

O faialense Dário Moitoso sagrou-se, no passado dia 22 de setembro, Campeão 

Nacional de Trail ao vencer o Grande Trail Serra D’Arga, decorrido em São Lourenço 

da Montaria, em Viana do Castelo. 

Atleta do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul (CIAIA), Dário Moitoso classificou-

se no 1.º lugar da Prova Longa tendo percorrido os cerca de 37 km em 3h26m42s, quase 

menos 5 minutos que o 2.º classificado. 

Natural da freguesia da Praia do Norte, o corredor que tinha sido Vice-Campeão em 

2018, alcança agora o objetivo principal e vence a prova de âmbito nacional, cinco anos 

depois de ter começado a praticar o desporto. 

Já durante a semana passada, Dário terminou em 3.º lugar da geral na Half Marathon 

Des Sables, realizada no Peru, numa prova que acontece em pleno deserto e apresenta 

uma extensão de 120 Kms divididos por três etapas. 

De entre os cerca de 500 atletas participantes, Moitoso foi o único português a participar 

e voltou a demonstrar o seu forte talento na modalidade. 

O atleta de 26 anos continua assim a dar sequência ao percurso de sucesso que tem 

vindo a concretizar, tendo já vencido diversas distinções competitivas nomeadamente a 

maratona do Azores Trail Run e o Louzan Trail. 

Participou ainda nas edições do Ultra Trail du Mont Blanc em 2018 e 2019, em França, 

classificando-se, na primeira vez, em 9.º lugar na prova de 56,5km, tendo sido mesmo 

o primeiro português a cortar a meta e foi ainda o 6.º do seu escalão, tendo em 2019 

melhorado a prestação ao alcançar um 7º. lugar da geral, numa competição que 

assegura maior mediatismo a nível mundial. 

O atleta é, pois, um dos portugueses com melhor rendimento no trail running, marcando 

lugar no top 6 de atletas nacionais da International Trail Runnig Association. 

Dário Moitoso continua assim a levar o nome do Faial e da Região Autónoma dos Açores 

aos palcos nacionais e internacionais do desporto, contribuindo para a crescente 
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projeção do Trail Run enquanto atleta do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, 

instituição responsável pela organização do Azores Trail Run. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

reunida em sessão plenária de dezembro, que aprove um voto de congratulação pelo 

título de campeão nacional de trail alcançado por Dário Moitoso, no Grande Trail Serra 

D’Arga, assim como pela sua prestação na Half Marathon Des Sables Peru. 

Do presente voto deve ser dado conhecimento a Dário Moitoso, ao Clube Independente 

de Atletismo do Faial e à Associação de Trail Running de Portugal. 

 

Horta, Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2019. 

 

Os deputados, 

 


