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Voto de Congratulação 

Clube Asas do Atlântico – 75º aniversário  

 

O Clube Asas do Atlântico, fundado a 5 de outubro de 1946, com denominação inicial de 

Clube do Ganso, viria a ter a designação atual um ano mais tarde. O Clube Asas do 

Atlântico é uma associação de carácter cultural, recreativa e desportiva, com papel de 

extrema importância para a ilha de Santa Maria e para os Açores, com o lema “Por 

Portugal e pela aviação civil”.  

Com a chegada dos americanos à ilha de Santa Maria, durante a Segunda Guerra 

Mundial, a ilha saiu da sombra, onde estes revolucionaram toda a vida pacata da 

população, que até à data vivia quase só dos seus recursos.  

Com a construção do que seria o maior aeroporto do país durante vários anos, foram 

criadas em redor deste, várias valências que tinham como principal função melhorar a 

vida do quotidiano dos novos residentes na ilha. Uma destas valências, para fins 

recreativos foi o Clube Asas do Atlântico.  

Um ano após a criação do Clube, surge o posto emissor de Radio, a emitir em AM com 

o prefixo CSB-81, instalado pelos próprios técnicos de serviço do Aeroporto, que prestou 

serviço de informação a todas as ilhas do arquipélago. 

Pelos serviços de informação prestados a todas as ilhas da região, pela CSB-81, o 

Governo Regional dos Açores concede à Rádio Clube Asas do Atlântico o Estatuto de 

Órgão de Utilidade Pública.  

No ano de 1994, a Rádio passa a transmitir na famosa frequência 103.2 FM, com 

emissão, dentre outros, do programa “Bom Dia Açores” com o Locutor António Valente, 

com permanência no ar durante 40 anos, sendo o mais antigo programa de rádio em 

serviço contínuo no país.  

O Clube Asas do Atlântico contribuiu igualmente para o enriquecimento cultural da ilha, 

com realização de grandes bailes e festas temáticas para a sociedade mariense, não só 

para público adulto, mas também para o público infanto-juvenil, com a realização de 

matinés, direcionadas para os filhos dos sócios.  

Com função de entretenimento dos seus sócios, o Clube Asas do Atlântico possuía várias 

modalidades desportivas, algumas delas com a influência americana, como Crocket, 
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mas também modalidades mais recentes e federadas como o Tiro aos Pratos e o 

Andebol e desporto automóvel com a realização do Rallie Além-Mar Santa Maria, que 

realizou este ano a sua 40ª edição. 

A primeira referência para a prática de automobilismo, na ilha de Santa Maria, e dos 

Açores, é por este clube e remonta aos anos 1951/ 1954, com a realização do I e II Ralye 

aos Picos, competição com formato muito idêntico às atuais perícias, regulamentada pela 

Federação de Automobilismo e Karting. 

Atualmente o Rallie Além-Mar Santa Maria, dinamizada pela Secção de Automobilismo 

e Karting do Clube Asas do Atlântico é o evento com maior impacto económico da ilha 

de Santa Maria, com destaque não só na Região, mas também no país pela qualidade 

das provas realizadas, enaltecendo assim, o contributo do Clube Asas do Atlântico para 

a ilha de Santa Maria.  

Assim sendo, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, propõem à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores a aprovação de um Voto de Congratulação ao Clube Asas do 

Atlântico pelos seus 75 anos de existência, pela sua atividade cultural, recreativa e 

desportiva em prol da ilha de Santa Maria e da Região Autónoma dos Açores.  

 

Horta, sala das sessões, 21 de outubro de 2021 

 

Os Deputados 

 

Joana Pombo 

 

João Vasco Costa 

  


