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Voto de Saudação ao uitramaratonista Arsénio Santos pelo
projeto AGIR 360 - Azores Great Islands Run

O uitramaratonista Arsénio Santos corporizou de 25 de junho a 3 de julho
o projeto AGIR 360 - Azores Great Islands Run correndo em 9 dias, nas 9 ilhas
dos Açores, cerca de 700 km sob o lema "Nunca Desistas". Uma iniciativa com
o propósito maior de apelar a Todos os Açorianos e a Todas as Açorianas a uma
vida mais saudável e um maior respeito pelo meio ambiente.

Correr 700 km, percorrendo cada uma das 9 ilhas do Arquipélago em 9
dias, constitui um feito hercúleo e inédito, que ficará para a história e cuja
relevância merece ser reconhecida e enaltecida por se consubstanciar quer na
mensagem que pretende difundir, quer na extraordinária forma física de Arsénio
Santos, um atleta ímpar com enorme capacidade de autodisciplina, de
autodeterminação e de resiliência.

Arsénio Santos, um Açoriano de coração que aqui escolheu viver e
trabalhar, no seu currículo de atleta de longas distâncias é conhecido e
respeitado por toda a comunidade de ultramaratonistas a nível nacional e
regional não só pelas suas participações, mas principalmente pelos resultados
obtidos em inúmeras provas acima dos 100 km.

Conforme informação oficial, o projeto AGIR 380 remonta a maio de 2019,
quando o uitramaratonista Arsénio Santos teve a idéia de fazer a primeira volta
à ilha de São Miguel, a correr. Foram cerca de 230 Km em formato non-stop
durante 30 horas. A esta iniciativa deu o nome de AGIR 360 - Azores Green

Island Run 360, a qual superou todas as expetativas, envolvendo entidades
públicas e privadas que garantiram o sucesso do evento.

A motivação de um grupo de pessoas em organizar eventos de cariz
desportivo que contribuam para um estilo de vida saudável dos açorianos, leva
à criação, em junho de 2020, da Associação Desportiva Azores Great Islands
Run.

Desde logo a Associação Desportiva abraça o evento AGIR360 para 2021
decidindo promover e levar este evento a todas as ilhas dos Açores com o
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objetivo de partilhar e difundir uma mensagem clara de que é possível alcançar
um estilo de vida mais saudável.

O AGIR 360, na sua segunda edição, assumiu-se, portanto, como um
evento de carácter regional cuja concretização envolveu e uniu, em corrida à
volta da ilha, as 9 ilhas em 9 dias como forma de difundir a mensagem e o apelo

para uma forma de vida mais saudável e um maior respeito pelo meio ambiente.

Esta iniciativa constituiu, igualmente, uma verdadeira prova á capacidade
de organização e de gestão logística de recursos disponiveis na Região. Uma
agenda extremamente rigorosa e pensada ao minuto, possibilitou articular e
operacionalizar de forma eficaz e eficiente voos interilhas, itinerários, postos de

abastecimento e de descanso, apresentação de cumprimentos a entidades

parceiras e conseguir realizar a corrida à volta de cada ilha motivando os
participantes e a população em geral para uma forma de vida mais saudável.

Para o sucesso deste projeto foi fundamental o contributo e parceria de
diferentes agentes públicos e privados da Região, nomeadamente Municípios,

associações, clubes desportivos, empresas e cidadãos privados que,
reconhecendo e valorizando o poder da mensagem a difundir, se associaram e

apoiaram o projeto.

Um feito que não deixou ninguém indiferente. De facto, a corrida em

estrada, atividade acessível e segura em plena pandemia COVID-19, possibilitou
aproximar e unir todo o Arquipélago. Mobilizou centenas de cidadãos, atletas,

amantes do desporto e corrida em cada uma das 9 ilhas, que fizeram questão
de apoiar, participar e mesmo acompanhar o ultramaratonista Arsénio Santos
nos diversos itinerários que correu, ao passar por cada um dos 19 Municípios

dos Açores, de Santa Maria ao Corvo.

Prova, também, de que é possível visitar e conhecer em 9 dias as nossas

inigualáveis 9 ilhas. Constitui, por último, exemplo de promoção da coesão social

e territorial de uma Região Arquipelágica com uma identidade forte, vincada quer
pela beleza exuberante das suas paisagens naturais quer pela riqueza das suas

gentes, expressão viva do bem receber, da partilha, da reciprocidade e da
solidariedade.

Tendo em conta o exposto e ao abrigo das disposições regimentais
aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, propõe o
seguinte Voto de Saudação:
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- A Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açotes saúda o

audaz ultramaratonista, Arsénio Santos, e a Associação Desportiva Azores
Great Islands Run, e expressam-lhe público elogio valorizando a importância do

seu papel de divulgador regional do desporto, hábitos de vida saudável e respeito
pelo meio ambiente.

Do presente voto deve ser dado conhecimento ao próprio, à Associação

Desportiva Azores Great islands Run, às Associações de Atletismo da Região e

à Federação Portuguesa de Atletismo.

Sala das Sessões, Horta, 14 de julho de 2021
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