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COMUNICADO 
 

8ª Prova de Mar Baía de Sines cancelada 
 
 

1. A Direcção do Clube de Natação do Litoral Alentejano (CNLA) decidiu, 
em reunião dos corpos sociais, cancelar a 8ª Prova de Mar Baía de 
Sines (marcada inicialmente para o dia 7 de Agosto e posteriormente 
adiada para o dia 15 do mesmo mês); 

 
2. O CNLA interrompe assim, pela primeira vez, a organização de uma das 

mais carismáticas competições de Águas Abertas do calendário regional 
e nacional, cuja primeira edição foi em 2003 e que tem chamado à 
Cidade de Sines e ao Alentejo Litoral os melhores atletas nacionais da 
disciplina e tem constituído uma grande festa popular, sendo já uma das 
maiores realizações desportivas do Verão na Região há já alguns anos; 

 
3. A decisão tomada prende-se com as dificuldades económico-financeiras 

que o clube tem vindo a atravessar na presente temporada, que têm 
inclusive motivado a ausência do CNLA em várias competições nos 
últimos meses e prejudicado o normal funcionamento e dinâmica do 
clube; 

 
4. No caso específico da Prova de Mar, a ausência de respostas concretas 

de apoio de habituais parceiros, a juntar à instabilidade dos apoios 
institucionais usualmente providenciados pela Câmara Municipal de 
Sines – situação que se arrasta há vários meses - tornaram inviável a 
realização da prova, cujos investimentos necessários no imediato 
tornariam impossível a participação do CNLA nas provas do mês de 
Julho, nomeadamente nos Campeonatos Regionais Absolutos, 
Campeonatos Nacionais de Infantis e Campeonatos Nacionais de 
Juvenis e Absolutos, comprometendo assim o final desta época 
desportiva 2009/2010; 

 



5. Esta será, porventura, uma das decisões mais difíceis tomadas pelo 
CNLA desde a sua fundação no ano de 2001, que tem agora de 
suspender aquela que é sem dúvida uma das suas maiores bandeiras, 
ainda para mais após o sucesso que foi a edição de 2009, que constitui 
a melhor Prova de Mar de sempre, e num ano onde os sucessos 
desportivos até agora alcançados mereciam um final de época em festa; 

 
6. É intenção do CNLA regressar com a realização da Prova de Mar Baía 

de Sines já em 2011, com a forte expectativa desta conjuntura negativa 
estar definitivamente resolvida; 

 
7. A todos aqueles que se têm mostrado interessados e que têm 

disponibilizado a sua ajuda e apoio, o CNLA endereça o seu mais 
profundo agradecimento, na certeza que continuaremos a lutar pela 
dignificação do clube e da modalidade. 

 
 

A Direcção do CNLA 
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