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O Rallye Além Mar Santa Maria é uma das competições mais icónicas dos Ralis nos Açores e
já conceituada no contexto nacional. Apesar de todos os constrangimentos e limitações afectos
à insularidade, a paixão pela modalidade, bem como a simpática e hospitalidade têm sido um
garante de sucesso.

A Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico, nos próximos dias 8, 9 e 10
de Agosto organiza o XXXVIII Rallye Além Mar de Santa Maria, prova pontuável para o
Campeonato dos Açores de Ralis e Troféu de Ralis Asfalto Açores.
Em 2019 o Rallye de Santa Maria, totaliza 197,38 km´s, sendo que 79,18 km´s relativas a 10
provas especiais de classificação, para o Troféu de Ralis Asfalto Açores serão consideradas as
primeiras 6 (seis) provas especiais. A prova será dividida por duas etapas, 12,41% do itinerário
percorridos na sexta-feira, 9 de Agosto, os restantes 87,59% a percorrer no sábado, 10 de
Agosto, assim sendo será considerado rali 2, possibilitando aos concorrentes que tenham
abandonado no decorrer da primeira etapa alinharem à partida da segunda.

Depois do sucesso das últimas edições, tanto em termos desportivos, bem como nos eventos
associados ao Rallye Além Mar Santa Maria, em 2019 não irá sofrer grandes alterações, a
festa terá início no dia 7 de Agosto com a recepção às equipas, no dia 8 a apresentação
pública das equipas. Desportivamente a prova arranca oficialmente às 18h15 do dia 9 com
duas passagens na Especial Além Mar, parcialmente disputadas nas artérias de Vila do Porto,
a segunda etapa no dia 10 de Agosto contempla duas passagens pelas especiais, Aeroporto e
Malbusca / Arrebentão, Picos / Forno e Santa Barbara / Monteiro.
As principais novidades serão o novo traçado do Aeroporto com a inclusão da estrada de
Santana e caminho rural Santana - Anjos, o regresso da estrada do Monteiro no troço Santa
Barbará / Monteiro a ser percorrido por duas vezes em alternativa ao habitual traçado com 20
km´s, aumentando o numero de especiais de 9 (nove) para 10 (dez).
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As especiais Além Mar e Aeroporto, ambas desenhadas também a pensar no público,
possibilitando que o espectáculo da modalidade chegue mais próximo da população aficionada,
pelo que se reclama desde já o maior respeito e cumprimento das indicações e regras de
segurança.

Solicitamos à população Mariense, compreensão e envolvimento para a concretização deste
evento, em virtude dos constrangimentos no trânsito automóvel.

O sucesso de um evento desta natureza não depende unicamente dos seus organizadores e
participantes, o público e população em geral também são determinantes para o seu sucesso,
desta forma pedimos a todos os intervenientes que adoptem sempre os procedimentos de
segurança adequados, respeitem os oficiais de prova e autoridades. Queremos criar uma prova
cada vez mais atractiva, capaz de chamar um maior número de visitantes, apenas possível
com a colaboração de toda a população através da sua compreensão e civismo. Esta prova
tem uma enorme importância para o desenvolvimento turístico e comércio local de Santa
Maria.

O Clube Asas do Atlântico convida toda a população, para a Apresentação das Equipas a
realizar no dia 8 de Agosto na sede do Clube com os tradicionais "Porcos no Espeto". E deseja
que a XXXVIII Edição do Rallye Além Mar Santa Maria seja uma festa.
Desde já o nosso obrigado.
A SAKCAA
Video Apresentação - XXXVIII Rallye Além Mar Santa Maria

https://www.youtube.com/watch?v=PIRIJzCmC6k

Mapa Geral - XXXVIII Rallye Além Mar Santa Maria

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR2c89F5SVvnIzg7GDkPXge1Jlb0t5lLKG595
VhAoCZHMIDBwZdLeybFsHo&mid=1l_U7SQRzEh1UmIds3AYYnhPeTjRHnwBH&ll=36.97630
652452788%2C-25.10590849999994&z=13
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Guia Oficial - XXXVIII Rallye Além Mar Santa Maria
http://projetocaa.eu/docs/rsma_guiaoficial_2019.pdf
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