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No início da época desportiva 2014/2015, o Departamento Técnico da Associação de Natação de Lisboa foi reforçado 

com a entrada em funções do Paulo Melo como novo Diretor Técnico do departamento de polo aquático. 
 
Naquele momento, e após se ter verificado um crescimento de resultados desportivos, a Direção da ANL viu a 

necessidade de traçar um plano de implementação que visasse cimentar e impulsionar a obtenção de metas mais 
ambiciosas para que os clubes associados da ANL pudessem ter acesso a melhores condições de competição que 
sustentassem o desenvolvimento na modalidade. Aquelas condições, assentariam acima de tudo na reformulação dos 
quadros competitivos, em particular pelo aumento da atividade desportiva em todos os escalões, sendo esta a condição 
que permitiria alcançar estabilidade e sustentabilidade nos seus setores de formação, e/ou a excelência desportiva nos 
variados escalões etários. 

 
Nas duas épocas consequentes, o trabalho desenvolvido pelo Paulo Melo na prossecução desses objetivos foi 

amplamente alcançado. Fruto da sua perseverança, capacidade organizativa, e capacidade de atingir consensos e 
harmonia entre todos os agentes desportivos, foi possível realizar um reforço efetivo e sistemático dos quadros 
competitivos regionais assim como a organização de competições de qualidade as quais permitiram a obtenção de 
resultados para além das expetativas iniciais. 

 
Resultado inerente ao exercício responsável e competente das suas funções, um novo desafio foi apresentado ao 

Paulo Melo o qual não lhe permite a continuidade nas suas funções enquanto Diretor Técnico Regional para o polo 
aquático, tendo por isso apresentado a sua demissão. 

 
Após discussão e reflexão sobre as necessidades que a ANL entende como fundamentais para a continuação de um 

crescimento sustentado da modalidade, e atendendo ao perfil que achamos mais adequado para preencher a vaga 
deixada, a Direção da ANL endereçou um convite a Ivo Fernandes para este puder assumir o cargo de Diretor Técnico 
Regional para o polo aquático. Assim é com gratidão e alegria que se informa os clubes da ANL que o convite e o desafio 
foram aceite sendo que Ivo Fernandes assume a partir do dia 1 de Setembro o cargo de DTR de Polo Aquático.  

 
Ao Ivo Fernandes, a Direção da ANL deseja as maiores felicidades nas suas novas funções, e tudo fará para colocar 

à sua disposição os meios possíveis para a prossecução do projeto da modalidade. 
 
A Direção da Associação de Natação de Lisboa agradece ao Paulo Melo todo o excelente trabalho levado a cabo nas 

suas funções nas duas últimas épocas desportivas, catapultando o polo aquático para um patamar de excelência 
desportiva e organizativa não antes alcançado, e desejamos as maiores felicidades nos novos desafios que se 
adivinham. 

 
Pela Direcção 

 

Carlos Fernandes 
(Presidente) 
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