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SAY HELLO

Sook-Hwa NOH   
novo oficial de desporto
Nascida em Seul, Sook-Hwa mora em Espanha há 
quase 35 anos. É formada em Filologia Hispânica pela 
Korea University e Complutense University de Madrid, 
doutorada em Literatura Moderna e Contemporânea 
pela Complutense com Summa cum Laude, concluiu 
um Curso de Formação de Professores para o Ensino 
de Espanhol como Língua Estrangeira na Universida-
de Menéndez Pelayo e teve inúmeras publicações em 
revistas literárias. 
Ela é fluente em espanhol e inglês e gosta de tocar 
piano. Sook-Hwa trabalhou como intérprete na  
Semana Internacional do Cinema em Valladolid  
„Seminci“, como professora, conferencista, tradutora, 
guia turística, ator e muito mais. É Responsável de 
Relações Internacionais da FEN (Federação Naturista 
Espanhola) e ADN (Associação para o Desenvolvimen-
to do Naturismo de Madrid) desde 2003.

Ela participou em todos os Congressos Mundiais INF  
e todas as Reuniões EuNat (anteriormente Interfederal) 
desde 2003, bem como algumas Galas de Natação e 
Reuniões nos Alpes Adriáticos. Participou na orga-
nização do Encontro Interfederal em Vera, Congres-
so Mundial em Portus, Gala de Natação em Gijón, 
Espanha em 2006, e participou na organização do 
Encontro Sul da Europa desde o seu início em  
Arnaoutchot (França) em 2010.

le a assisté a tous les congrès mondiaux de la FNI et a 
toutes les réunions d‘EuNat (anciennement Interfédéra-

le) desde 2003, ainsi qu‘à quelques galas de natation et 
réunions Alpe-Adria. Elle a participé à l‘organisation de 
la Rencontre Interfédérale de Vera, du Congrès Mondial 
de Portus, du Gala de Natation à Gijón, Espanha em 
2006, e a participé à l‘organisation de la Rencontre  
Europe du Sud depuis sa création à Arnaoutchot 
(França) em 2010.
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Laurent Luft - Beisitzer Europa
Eu candidate-me à função de Assessor Europeu 
nas últimas seis semanas e é com uma grande 
honra que aceito o cargo.

Como sempre fui naturista, aderi totalmente a esta 
filosofia. Não restrinjo o meu naturismo a algumas 
semanas de férias de verão; Pratico o ano todo e 
estou sempre à procura de novas oportunidades, 
sempre em respeito aos valores naturistas.

Como grande fã de viagens, conheço o naturismo 
em todas as formas e feitios, desde pequenos  
terrenos rústicos até os maiores resorts com todos 
os confortos modernos. Como presidente da  
Associação Naturista de Paris, sou muito ativo  
na organização do naturismo urbano - piscina, 
academia, restaurantes, visitas culturais - e como 
oficial de relações internacionais da Federação 
Francesa de Naturismo, tenho a sorte de ter con-
hecido muitas figuras importantes do movimento 
naturista internacional, muitos dos quais  
considero amigos.

Percebi nas redes sociais este ano que muitos 
naturistas hesitam em comprar suas licenças das 
suas federações nacionais e perguntam qual é o 
propósito disso. Cada federação oferece certos 
benefícios aos seus membros, graças às parcerias, 
mas em vez de perguntar o que nossa federação 
nos dá, deveríamos estar perguntando o que  
podemos dar à nossa federação.  
Às vezes ouço: “A licença não me diz respeito, sou 
apenas naturista de praia” mas a tua praia existe 
graças à tua federação! Em cada país, o número de 
espaços públicos concedidos aos naturistas corres-
ponde ao número de licenças vendidas pela fe-
deração naturista daquele país. Se todos pararmos 
de comprar nossas licenças, tudo o que nossos 
antecessores obtiveram para nós desaparecerá 
aos poucos. Se você é um frequentador assíduo 
da praia, na verdade está diretamente preocupado 
com a licença.

Por isso, contacte  

hoje a sua federação  

para encomendar  

a sua licença!

Como naturistas, fazemos parte de uma grande 
família. Claro, em qualquer família existem  
divergências, mas estamos ligados por valores que 
estão no coração de cada um e de todos os natu-
ristas em qualquer momento da vida, mais nota-
velmente o respeito. 

Como em qualquer área da sociedade, o naturismo 
deve evoluir e devemos estar abertos a novas idéi-
as para que o naturismo avance constantemente e 
permaneça atraente para uma nova geração. 
A discriminação não deve ser tolerada de forma 
alguma no movimento naturista e devemos ser 
cegos para a cor da pele, raça, sexualidade e gê-
nero da pessoa que está diante de nós; tudo o que 
importa é o respeito pelos valores naturistas.

Laurent Luft
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Naturismo Britânico Sunfolk
Embora o COVID-19 tenha limitado as atividades da 
maioria dos clubes do Reino Unido durante 2020, 
houve algumas mudanças enormes nos bastidores, 
com o Naturismo britânico adquirindo o local que se 
tornou o Povo Sol. A Sun-Folk Society era um dos 
clubes mais antigos do Reino Unido, mas a queda no 
número de sócios e a incapacidade dos membros 
restantes de acompanhar as tarefas de manutenção 
significava que enfrentaria o encerramento.  
 
É essencial garantirmos o legado e o uso contínuo 
do Naturismo dos clubes mais antigos se quisermos 
proteger e promover o Naturismo. Foram esses obje-
tivos que fizeram com que o Naturismo britânico: 
Sunfolk fosse adquirido e fundado. A intenção é que 
a localização do Sunfolk seja regenerada ao longo 
dos próximos anos para manter a história enquanto 
oferece serviços atualizados que irão definir o pad-
rão do que é possível em um sitio naturista. 

A maior mudança imediata é que, em vez de ser um 
clube de associados, o sitio Sunfolk estará disponível 
para todos os Naturistas e, melhor ainda, oferecerá 
uma oportunidade para a comunidade em geral vir e 
ter um primeiro gostinho da nudez social.  
Ao oferecer uma primeira experiência de fácil acesso 
e alta qualidade, temos a certeza de que atrairemos 
muitos para o Naturismo.

O primeiro ano de propriedade foi produtivo;  
bosques cobertos de vegetação foram recuperados, 
novas instalações, como áreas para cozinhar e  
chuveiros ao ar livre, foram instaladas e a acessibili-
dade para os portadores de necessidades especiais 
melhorada. 
 

Embora o COVID-19 tenha restringido o uso do local 
em 2020, o impacto já está sendo visto. Em 2019, um 
ano antes da aquisição pelo British Naturism, apenas 
30 pessoas usaram o sitio, em comparação com 
mais de 500 visitas em 2020. A enorme expansão em 
números foi alcançada apesar da janela operacional 
estreita e capacidade restrita, e mostra o quão atrati-
vas as instalações Naturistas podem ser e o que po-
de ser alcançado quando abrimos nossas portas para 
o mundo. 

       www.sun-folk.org.uk

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Perto do Alpes, a 25 km do centro de Turim, a 20 minutos do aeroporto de Caselle. Caravanas, parcelas para recreação veículos 
e tendas, bungalows totalmente equipados, caravanas com chalé. Piscina, solário, jacuzzi e sauna. restaurante Clubhouse, 
petanca, mini-ténis, ténis de mesa, voleibol. circuitos de bicicleta de montanha e trilhas no Parque Mandria

Vistas: Venaria Royal Palace e Park, St. Michele Abbey,  
Rivoli Castle, Mole Antonelliana, Museu Egípcio,  
a Piazza S. Cario, Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Porque não Provence nua (Why Not Nude Provence)  
é uma associação naturista no departamento de 
Vaucluse, na região PACA (Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur) do sudeste da França, que comemora seu  
primeiro aniversário este ano. 

O clube promove o naturismo respeitando a definição 
estabelecida pela Federação Naturista Internacional. 
Filiado à Federação Francesa de Naturismo e à União 

Regional de Naturismo da PACA, o PPNP organiza o 
naturismo durante todo o ano e não apenas periódico.

Restaurantes de nudez, boliche, jogos de fuga,  
jantares temáticos e bebidas naturistas são nossas  
atividades preferidas de inverno, enquanto camin-
hadas com nudez, praias e rios, camping, pintura  
corporal, visitas a cavernas e museus são nossos  
prazeres de verão.

Para o PPNP, o naturismo é uma filosofia e um  
modo de vida que proporciona bem-estar.

PPNP Associação naturista 

Foi durante uma discussão que nasceu a nossa ideia. 
O desejo e a vontade de promover o naturismo eram 
tão fortes que a ideia virou projeto. Depois de horas 
de discussões e pesquisas, estávamos prontos para 
passar à fase decisiva. Foi assim que nossa história 
começou.

Não demorou muito para começarmos. Queríamos 
uma equipa jovem, dinâmica e com um pensamento 
moderno e temos exactamente isso! E, finalmente, o 
nome da associação começou a se formar em nossos 
lábios. Um lugar estava criando para nós.

Tudo isso envolveu muita concentração, paciência  
e reflexão, mas o prazer de fazer o que estávamos  
criando nunca nos deixou. Conhecemos pessoas  
maravilhosas e talentosas e descobrimos um apoio 
mútuo surpreendente entre as associações belgas e 
francesas. E foi assim que nasceu o WapiNat!

Apesar do COVID-19, montamos um calendário de  
atividades: sessões de natação, boliche, encontros  
interclubes com Originelle, Athena Helios e tantos  
outros, sem esquecer outros projetos futuros! 
 

Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agra-
decer às seguintes pessoas pela ajuda e conselhos 
preciosos: Vianney de Athena Helios, Laurent o  
presidente da ANP, Régis o presidente do PPNP, o trio 
Natmur os Alain, Benoît e Jacques, Mark do FBN e,  
finalmente, todos que nos apoiaram de uma forma  
ou de outra desde o Dia 1.

UM MUITO OBRIGADO DE DAMIEN,  
CHARLES, JIMMY E HENRI,  

OS MEMBROS FUNDADORES DA WAPINAT! 

WapiNat Associação naturista

PPNP Associação naturista 

Régis MONSEAUX - Presidente 
O email: pkpasnu@gmail.com 
Telefone: +33 6 27 09 39 99

www.ppnp.fr
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