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Gaia Portús Praia Naturista
Jóia idílica no coração de uma reserva natural  
Eu sou Sofia, a feliz proprietária do Gaia Portús, 
um pequeno resort naturista situado no sudeste 
da Espanha, próximo a uma praia naturista, no co-
ração de uma reserva natural preservada, parque 
natural oficialmente declarado.

Quando visitei esta propriedade pela primeira vez, 
não procurava um resort, mas sim um oásis idílico 
e isolado, perto de uma praia naturista, para viver. 
Procurei um dos melhores climas da Europa, e on-
de a água do mar era o mais quente: a «Costa Cali-
da». Também sabia o que não queria: barulho, pol-
uição, concreto e turismo em massa.Encontramos 
esta grande propriedade de 3 casas distribuídas 
em 6 hectares, 2 das quais são pinhais. A prop-
riedade fica a menos de um quilômetro da praia 
de El Portus, em um bairro naturista, mas longe 
do acampamento El Portus e de qualquer vizinho 
na verdade! Soube imediatamente que era «min-
ha casa», a propriedade com que sempre sonhei.

Logo percebi que as duas lindas cabines des-
pachadas em cantos paradisíacos da propriedade 
eram exatamente o tipo de lugar que sempre pro-
curei para minhas férias, então decidi dê-os para 
renda. Logicamente, só poderíamos aceitar hóspe-
des naturistas, pois nossa casa fica na mesma pro-
priedade e compartilha a mesma piscina. Somos 
naturistas e amantes da natureza. Cada escolha 
que fazemos é primeiramente orientada pelo res-
peito ao meio ambiente.

Completamente isolada, Gaia é uma joia naturista 
conhecida pela tranquilidade, beleza, silêncio e su-
as vistas incríveis. O tamanho da propriedade e as 
colinas que a rodeiam tornam-na num local fantá-
stico para privacidade. Situada no coração da re-
serva natural La Muela, Gaia é o lar de uma abun-
dante vida selvagem. Da sua longchair, você pode 
ver nossos papagaios selvagens residentes, leb-
res, centenas de pássaros e uma espécie endêmi-
ca de cameleão protegido, para citar alguns. E es-
tamos muito orgulhosos de terdois espécie 
protegidas de águias, alguns deles voam acima de 
nós de vez em quando.

Gaia é uma alternativa ao camping El Portús para 
quem prefere o silêncio, a privacidade e a natureza 
autêntica. Mas é possível acessar a mesma praia 

sem ter que pagar nenhuma taxa de entrada, pois 
todas as praias são públicas por lei.

Como Gaia é um resort muito menor, precisamos 
de menos regras. A piscina está acessível a qual-
quer hora, desde que seja respeitado o descanso 
alheio.

Temos dois cães maravilhosos. Eles certamente 
compartilham nosso senso de hospitalidade ca-
lorosa, pois a maioria dos hóspedes os aprecia 
muito. Os hóspedes são convidados a participar 
da colheita do figo. Sentem-se rapidamente em 
casa, mesmo que seja a primeira vez em um re-
sort naturista, graças ao ambiente descontraído de 
um lugar tão íntimo. Visitantes gays são igualmen-
te bem-vindos.

As casas são confortáveis, bem equipadas, muito 
aconchegantes e com vistas espetaculares da pró-
xima montanha. A propriedade é coberta por Wifi 
gratuito e de boa qualidade.

Cada casa tem seu próprio cozinha, banheiro, ter-
raço, jardim e caminho de acesso privado. A única 
zona comum é a piscina, que tem muito espaço 
para se sentir à vontade e seguro nesta época de 
COVID. Colocamos em prática um processo de 
desinfecção especial após cada estadia para ga-
rantir que nossos hóspedes se sintam confortáveis   
e seguros em Gaia. 
 



2

Ahinama é a cabana na colina com as vistas mais 
deslumbrantes sobre as montanhas e a piscina. 
Uma das coisas que nossos visitantes realmente 
apreciam é a experiência absolutamente deliciosa 
deEstáchuveiro externo sob o céu estrelado. Parte 
de seu terraço privativo e jardim está sob os pin-
heiros. Pode aceitar até 2 adultos.

Satori, uma casa muito maior, é ideal em todas as 
épocas, perfeita para estadias longas e de inverno, 
já que conforto é a palavra-chave. Nossos visitan-
tes gostam de passar a tarde sob a pérgula natu-
ralmente sombreadae suas incríveis flores de bu-
ganvílias fushia. Tem o seu próprio jardim vedado 
de 200m2, pelo que se aceitam cães silenciosos e 
muito bem educados, mediante aviso prévio. 
 

Por razões de segurança, crianças menores de 12 
anos não estão autorizadas a chegar perto da área 
da piscina. Como consequência, como o resto da 
propriedade, é um local de tranquilidade, onde é 
possível relaxar com um bom livro!

A propriedade é cercada por muitos caminhos pa-
ra explorar as colinas e montanhas, começando 
direto de casa (quantas horas quiser!) ou vá para a 
praia pelo caminho do rio seco. Fazemos muitas 
caminhadas por isso é sempre um prazer dar in-
formações sobre os passeios naturistas.Alguns de-
les o levarão a praias escondidas depois de algu-
mas horas de esforços em uma paisagem 
incrivelmente bonita ao redor.

Gaia Portús está situada a 2 minutos da praia. Em 
15 minutos você está em Cartagena, visitando a ci-
dade romana e fenícia de 3000 anos. Uma viagem 
de 30 minutos levará você a Calblanque, outra re-
serva regional com praias naturistas de areia dou-
rada. Gaia é facilmente acessível por rodovia dos 
aeroportos locais.

Oferecemos 5% de desconto para federação  
naturista internacional portadores de cartão.

Gaia Portús Resort

30393 Galifa - Cartagena, Espanha
+34 644 87 9929

sofiamalougalifa@gmail.com
http://gaiaportus.emyspot.com/de/
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Respostas das federações   
sobre os efeitos da Covid-19
Agradecemos as inúmeras contribuições sobre 
o assunto “Efeitos da Covid-19” para o Focus. 
15 federações devolveram um total de 24 ques-
tionários, que então dividimos por país e resu-
mimos em ordem alfabética.

1. Quais são as desvantagens do  
Corona nas associações?

AUS - Vários estados / territórios fecharam suas 
fronteiras no início da pandemia. Isso resultou 
em uma barreira rígida que impediu a migração 
de nômades cinzentos e turistas para os estados 
mais quentes durante o inverno. Além disso, o 
bloqueio geral de serviços não essenciais em 
março significou um fechamento precoce para 
várias de nossas afiliadas comerciais. Adicione 
a isso, os incêndios na maior parte da Austrá-
lia durante NOV - FEB significaram que alguns 
locais não puderam abrir, ou se eles abriram, 
eles não receberam nada perto de seus níveis 
normais de comércio durante a alta temporada.

AUT - Especialmente a redução nos contatos 
sociais teve um impacto na vida do clube. Os 
membros se reuniram com menos frequência 
e, portanto, não tiveram a oportunidade de 
trocar ideias pessoalmente. Com isso surgiram 
muitos mal-entendidos e as relações pessoais 
tornaram-se um pouco “mais distantes e est-
ranhas”. Para a administração do clube, é mais 
difícil tomar decisões e realizar discussões 
apropriadas.

CH - Incertezas dos integrantes sobre os horári-
os de funcionamento do camping. Canceladas 
reuniões de membros. Cancelamento do trei-
namento a partir de meados de março. Início 
atrasado da temporada. Os eventos planejados 
foram cancelados, também em consideração 
aos membros mais velhos. As atividades do 
clube deveriam ser realizadas de acordo com os 
regulamentos de higiene. A temporada de sauna 
teve que ser interrompida um pouco mais cedo.
DE - Como associação desportiva tivemos de 
encerrar as instalações do clube para dormidas. 
Os chuveiros e a sauna também foram fechados. 
/ Os primeiros impactos puderam ser sentidos já 
na reunião de nossos membros; alguns memb-
ros não apareceram. O início da temporada foi 
marcado por incertezas. / A principal desvanta-
gem para nós foi a restrição à prática de espor-

tes, visto que para isso utilizamos um pavilhão 
de esportes e por isso as atividades esportivas 
não foram possíveis por várias semanas. As re-
strições de contato atrasaram o início da tempo-
rada ao ar livre e, portanto, do naturismo.

FR - Participação mista quando o clube foi re-
aberto, mas aumentando continuamente a partir 
de então, para atingir a frequência normal após 
um mês.

IE - O único clube afiliado à Associação Naturista 
Irlandesa, o Club Aquarius, teve de interromper 
todas as atividades em um futuro próximo e as 
filiações foram suspensas. Não estamos muito 
preocupados com isso, já que os membros do 
Club Aquarius são muito leais e podem partici-
par das atividades mais amplas da Associação 
Naturista Irlandesa como membros plenos da 
INA.

IT - Desde o início de março todos os eventos e 
atividades programadas tiveram que ser cance-
lados. Isso levou a uma redução na renovação 
de sócios e na receita de toda a associação. Para 
a maioria deles, 2020 pode ser um ano de decre-
scimento. Além disso, a parada forçada reduziu 
as interações e as relações humanas entre os 
membros, que são um aspecto importante da 
vida de nossa associação.

LUX - Por um lado praticamente sem desvanta-
gens, os 2 campos estavam abertos em per-
manência, desde que observassem as medidas 
de higiene aplicáveis. Por outro lado, com apen-
as uma única exceção, todos os outros eventos 
tiveram que ser cancelados.

MYS - Na Malásia, RMCO (Ordem de Controle 
de Movimento de Recuperação) foi prorrogado 
até 31 de dezembro. MYNA ainda pode organi-
zar atividades internas mensalmente e algumas 
usam bate-papo online com membros. A Ma-
lásia conseguiu controlar com sucesso a disse-
minação de infecções por Covid-19, mas surtos 
esporádicos continuaram a ocorrer. O aumento 
do número de casos em todo o mundo signi-
ficava que demoraria um período mais longo 
antes que a Malásia pudesse se livrar do vírus 
mortal. O RMCO foi o mais recente de uma série 
de ordens de controle de movimento decorren-
tes da ordem de controle de movimento inicial, 
que começou em 18 de março, em que todas as 
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reuniões e atividades públicas foram suspensas, 
incluindo negócios e escolas; fronteiras foram 
fechadas e restrições severas impostas aos mo-
vimentos das pessoas.

As restrições foram gradualmente suspensas e, 
desde julho, as escolas e a maioria dos negócios 
foram autorizados a retomar, assim como as 
reuniões religiosas, viagens domésticas e ativi-
dades de entretenimento e esportivas.

NL - Nosso acampamento foi inaugurado apen-
as em junho. Antes de junho tínhamos que nos 
manter fechados, devido ao bloqueio de frontei-
ras e aos regulamentos de viagens.

PL - Desde o início de março o nosso Centro 
(alojamento, restaurante, piscina, sauna, jacuzzi) 
teve que ser encerrado. Tínhamos permissão 
para abrir no dia seis de junho. Nesse período, 
recebemos apoio financeiro do governo po-
lonês.

PT - Como se sabe, o Naturismo tende a ser uma 
atividade comunitária. Neste sentido, as Associ-
ações Naturistas em Portugal têm uma agenda 
de atividades ocupada. O Corona Virus teve 
um forte efeito nas associações, principalmen-
te porque impossibilitou o avanço da maioria 
das atividades. Só por volta de junho é que foi 
permitido algum desconfinamento, com a re-
abertura de todas as praias e a possibilidade de 
pequenos aglomerados de pessoas, desde que 
respeitadas as regras estipuladas pelas Autori-
dades Sanitárias. As atividades do grupo foram 
agora restabelecidas permitindo uma recupe-
ração pelas Associações. 

ROU - Para nós, a principal desvantagem foi e 
ainda é o fato de não podermos sustentar nos-
sas reuniões e eventos regulares em ambientes 
internos e externos.

THAI - Desvantagem não é uma palavra forte 
o suficiente para descrever o desastre que a 
pandemia tem sido para a Associação Naturis-
ta da Tailândia. A Tailândia bloqueou o país e 
não permitiu chegadas de estrangeiros desde 
abril. Como os resorts naturistas na Tailândia 
dependem em 95% das chegadas de naturistas 
internacionais, o efeito tem sido uma catástrofe 
econômica. Até agora, a Associação Naturista 
da Tailândia perdeu dois resorts devido à falta 
de renda:
1. Oriental Village em Chiang Mai e 2. Phuan 
Naturist Village em Pattaya. Mais dois estão 
considerando fechar.

2. Que restrições extremas devem ser observa-
das nas associações?

AUS - A maioria dos grupos de membros foi ob-
rigada a fechar inicialmente. Como as restrições 
diminuíram em alguns estados, as associações 
nesses estados puderam reabrir parcialmente, 
no entanto, restrições de distanciamento social 
ainda se aplicam. Este é um limite para o núme-
ro de pessoas que podem estar em uma área 
por vez. A maioria dos lugares não abriu os spas 
e saunas devido a requisitos de distanciamento 
social. 
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AUT - As instalações do clube foram autorizadas 
a abrir com várias restrições: manter distância 
mínima, máscara necessária na casa do clube, 
apenas uma pessoa autorizada a permanecer 
em quartos menores, lavar as mãos, máximo de 
5 pessoas na piscina. Eventos menores, como 
vôlei e noites de cinema, torneios de bocha etc., 
também foram realizados sob certas condições. 
Não foram permitidas reuniões e celebrações 
maiores, em detrimento do senso de comunida-
de.

CH - O parque de campismo manteve-se en-
cerrado até 6 de Junho de 2020 / Foi permitida 
a realização da maior parte das actividades do 
clube, desde que cumpridas as normas. / Não 
houve outras restrições a isso.

DE - Todas as instalações desportivas perman-
eceram encerradas até ao final do verão, assim 
como a sauna e o restaurante. Foi estabelecido 
um conceito para o uso das áreas sanitárias. 
Também aqui algumas restrições tiveram que 
ser aceitas. As datas durante a primavera para 
a manutenção do local tiveram que ser adiadas. 
Todos os eventos esportivos, bem como nossa 
celebração do solstício, foram cancelados. O 
mesmo se aplica aos “cursos de degustação”. 
No total, a vida do clube era muito restrita. 
Mesmo assim, ficamos gratos por poder usar 
nosso terreno. / Todas as aulas práticas e todos 
os eventos tiveram que ser cancelados - festa 
de verão, brunch familiar, festividades de premi-
ação, viagens, etc.

FR - Encerramento durante o  
“meio-confinamento”

IT - Nossas associações devem cancelar todos 
os eventos programados, tanto os spas internos 
de inverno quanto as atividades externas de pri-
mavera. Ambos os tipos de eventos são muito 
importantes para estreitar o relacionamento ent-
re os membros e para a venda de selos anuais. 
Na Itália as atividades ao ar livre foram permi-
tidas desde o início de junho, mas com muitas 
restrições e cuidados.

LUX - Diretivas governamentais relativas ao  
COVID-19, mas sem problemas devido ao  
tamanho do território. 

NL - Estamos abertos novamente desde jun-
ho, mas apenas para sócios, infelizmente não 
para convidados, devido a uma restrição das 
instalações sanitárias. Por esse motivo, não há 
receitas como nos outros anos.

PT - Houve algumas restrições extremas, prin-
cipalmente no sentido de não serem permiti-
das reuniões, o que significava que não havia 

espaço para atividades coletivas, nem reuniões 
formais, nem assembleias.

ROU - Devemos cumprir as restrições gerais im-
postas pelas autoridades. Mesmo assim, obser-
vamos um relaxamento nas últimas semanas, o 
que permitiu um pequeno encontro à beira-mar 
de alguns dos membros.

THAI - Os naturistas locais puderam e usaram 
todos os nossos locais em toda a Tailândia 
durante a pandemia de forma mais ou menos 
irrestrita. Havia momentos em que a temperatu-
ra era medida ao entrar e eles eram solicitados a 
manter a máscara até que estivessem sentados 
à mesa ou na espreguiçadeira. Mas isso era um 
pequeno inconveniente.

3. Como os membros lidaram  
com esta situação?

AUT - Os novos membros, que ainda não estão 
bem estabelecidos no clube, melhoraram. Os 
sócios antigos estão mais preocupados, eles 
conhecem a vida do clube, que é principalmente 
em um nível pessoal, de forma totalmente dife-
rente. / Em princípio, nossos membros se deram 
muito bem com as restrições.

CH - Em parte com mal-entendidos / a maioria 
apoiou estas restrições, alguns se opuseram 
e não puderam / não quiseram compreender 
a situação. Efeito professor (resistência básica 
- não entender as leis sociais) / Em relação às 
atividades do clube, bom. Ser naturista no verão 
geralmente também significa férias naturistas 
no exterior. Claro, havia muitas restrições. / Os 
nossos membros reagiram muito bem, pois in-
formamos continuamente de forma fundamen-
tada e transparente, sobre a situação e as regras 
de conduta do nosso território. Cada membro 
do clube teve acesso ao local e às vagas para 
aluguel de caravanas.

DE - Como se vê também na sociedade, as 
pessoas lidam com a situação de forma muito 
diferente. Portanto, não há bem ou mal geral. 
/ Nossos membros apoiaram essas restrições, 
embora nem sempre tenham se mostrado lógi-
cos para nós. / Tenso. Somos um clube desporti-
vo e não um clube de campismo. / Os membros 
não gostaram, mas cumpriram com simpatia 
todas as medidas e restrições, ou afastaram-se 
das instalações do clube.

FR - Eles respeitaram a instrução sanitária, pelo 
menos no início da reabertura, mas muito menos 
com o tempo. 
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IE - Somos muito ativos nas redes sociais e re-
cebemos consultas com bastante regularidade. 
Além disso, estivemos várias vezes na imprensa 
/ rádio irlandesa. O bloqueio nos deu mais visibi-
lidade e podemos dizer que temos mais memb-
ros do que nunca.

IT - Todos os nossos membros cumpriram com 
as restrições extremas da Covid. Em uma situ-
ação tão difícil, muitos demonstraram consciên-
cia e calma.

LUX - Muito bom. 

NL - A maioria ficou satisfeita e feliz por termos 
conseguido reabrir o parque de campismo nova-
mente, alguns membros tiveram dificuldade em 
respeitar a regra dos 1,5 metros. Mas a maioria 
das pessoas estava feliz que, pelo menos, eles 
pudessem estar entre nossos próprios membros 
(sem quaisquer convidados).

PL - Após a reabertura Em junho nossos  
clientes regulares voltaram ao mesmo  
nível do ano anterior. 

PT - O Povo Português em geral e os naturistas 
portugueses em particular, tiveram uma atitude 
muito cautelosa face a esta pandemia. A maior 
parte da população começou com isolamento 
e procedimentos extensos de higiene, antes 
mesmo dessas regras serem instituídas pelo 
governo. A regra que mais afetava os Naturistas 
era o fechamento de todas as praias, e isso era 
motivo de grande ansiedade na comunidade, 
mas as restrições foram suspensas em junho, 
justamente quando o bom tempo apareceu.  
É também de notar que devido a restrições de 
capacidade, a maioria das pessoas está a chegar 
a um novo território neste Verão, o que fez com 
que as praias Naturistas estivessem predomi-
nantemente povoadas por têxteis desde mea-
dos de Julho até ao final de Agosto. Isso afetou 
muito os naturistas. Esperançosamente, essa 
situação será resolvida no próximo ano, quando 
as restrições forem suspensas.

ROU - Em linhas gerais, nossos membros en-
tenderam a situação, mas ainda é uma pressão 
para desenvolver projetos e estratégias que ARN 
tenta estabelecer.

THAI - Ninguém teve problemas em obedecer.

4. Houve um aumento de sócios em seus clubes?

AUS -Não observamos nenhum aumento no nú-
mero de membros relatado por nossos afiliados.

AUT - Sim, tivemos um grande número de novas 
inscrições. Corona conscientizou muitas pessoas 
de que é importante estar em uma comunidade e 
ter um belo sítio natural disponível.

CH - Sim, houve um aumento de associados. 
Pequeno e cerca de 10% a mais que no ano 
anterior.

DE - Houve pouco ou pouco aumento de memb-
ros apenas.

FR - O número de inscrições tem se mantido 
estável em relação aos outros anos.

IE - Não tivemos novas adesões entre meados 
de março e o final de abril, período em que não 
estávamos oferecendo nenhuma atividade. A 
Associação Naturista Irlandesa teve um aumento 
de 31% no número de membros durante maio-
julho de 2020 em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

IT - Conforme descrito anteriormente, os eventos 
cancelados reduziram as renovações para todas 
as nossas associações. Eles estão tentando recu-
perar o atraso na segunda parte do ano.

LUX - SLNL registou um aumento de +/- 40 
membros, devido à política „Férias em Casa“ e 
teve que encomendar selos adicionais. 

NL - Não, ao contrário. Implementamos uma 
parada para admissões de novos membros. Caso 
contrário, por exemplo, os convidados querem 
ser membros por apenas um ano. Além disso, 
devemos manter o número de pessoas baixo, 
quando possível, por causa das restrições às 
instalações sanitárias, por exemplo.

PL - Em julho e agosto tivemos até mais clientes 
em relação ao ano anterior. Quase não recebía-
mos clientes do exterior, mas isso foi mais do 
que compensado pelo fato de que mais polone-
ses passaram as férias em seus próprios países.

PT - Há um ligeiro aumento.

ROU - Sim, há um interesse crescente pela ARN 
e pelo movimento naturista. Achamos que o 
bloqueio e as restrições levaram muitas pessoas 
a repensar a conexão com a natureza e consigo 
mesmas.

THAI - Temos visto uma diminuição na nossa 
base de membros. Alguns membros estrangei-
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ros disseram que não renovariam sua afiliação, 
pois não podem vir à Tailândia para desfrutar dos 
privilégios de sua afiliação. Vimos novas pessoas 
ingressarem, mas principalmente de cidadãos tai-
landeses no mesmo nível de nosso crescimento 
nos anos anteriores, mas, com a saída de antigos 
membros, o número líquido de membros ficou 
estagnado.

5. Como deve ser alterada a estrutura de uma as-
sociação, se a situação em que vivemos continua? 

AUT - A questão é: quem assumirá a respon-
sabilidade caso ocorra uma infecção por estar 
nas instalações. A direção do clube ou todos os 
participantes? Aliança dos sócios, comemorações 
e / ou realização de reuniões por conta própria? 
Caso contrário, nenhuma mudança estrutural é 
necessária.

CH - Trabalhe mais com meios digitais. / Regras 
de higiene rígidas são necessárias. Além disso, 
existem diretrizes em qualquer sindicato espor-
tivo, que podem ser integradas. Caso a possibi-
lidade de treinamento possa ser mantida, não 
há grandes problemas. / As medidas adicionais 
de higiene exigem um compromisso pessoal e 
geram custos. / Em princípio, as estruturas não 
precisam ser alteradas.

DE - Não são necessárias mudanças nas estrutu-
ras, apenas medidas organizacionais adequadas. 
/ Alguns edifícios não cumprem os requisitos ou 
os cumprem apenas de forma limitada. Isso diz 
respeito principalmente à sauna. A burocracia 
e a carga de trabalho devido aos requisitos da 
Corona aumentaram significativamente. Mudan-
ças permanentes também contribuem para isso. 

Devem ser encontradas outras formas de contato 
e criadas plataformas para isso.

FR - Sem alteração, deu tudo certo.

IE - Em abril percebemos que não havia fim rápi-
do para a situação pandêmica, então seguimos o 
exemplo do Naturismo britânico e começamos a 
desenhar nosso próprio programa online: cafete-
ria virtual e encontros de pub para nossos mem-
bros, conferências internacionais com outras 
federações e naturistas de todo o mundo, até 
aulas de espanhol para férias naturistas.

IT - Nas primeiras semanas da pandemia a 
única coisa a fazer era parar todas as atividades. 
Posteriormente passamos a organizar algumas 
atividades alternativas, como webinars, encon-
tros online, leituras, etc., tentando manter viva 
a relação com nossos naturistas. Felizmente, 
durante o verão na Itália, a pandemia foi menos 
agressiva, então pudemos retornar aos eventos 
ao vivo em acampamentos, praias, resorts e rios. 
Para o futuro, se essa situação persistir, não será 
fácil reorganizar a estrutura de uma associação 
naturista. Para o naturismo, todos nós precisa-
mos estar ao ar livre e juntos; sem isso, tudo o 
mais faz pouco sentido, exceto por um período 
limitado de tempo.

LUX - As assembleias gerais de final de ano 
podem ser afetadas devido ao número limitado 
de pessoas presentes (atualmente, no máximo 20 
pessoas permitidas em Luxemburgo). 

NL - Esperamos que a situação melhore e que 
possamos voltar a receber hóspedes. Do con-
trário, devemos esperar menos crescimento e, 
portanto, menos receita (infelizmente).

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    
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PL - No verão observamos que as pessoas ten-
tavam se distanciar mais, o que é fácil porque o 
tempo estava bom. Não organizamos festas ou 
outros eventos (esportivos).

PT - Caso a legislação em vigor continue a ser 
aplicada, alguns dos eventos podem ocorrer, 
principalmente eventos ao ar livre com número 
limitado de participantes. Porém, a previsão é 
que a lei seja mais restritiva no inverno, como 
precaução durante a temporada de gripe. Ativi-
dades como eventos na piscina coberta e outras 
atividades internas podem ter que ser adiadas. 
As associações têm seguido sua cobertura nas 
mídias sociais, mantendo comunicação com os 
membros, e continuarão seguindo toda a legis-
lação conforme ela for surgindo.

ROU - Não achamos que a estrutura deva ser 
alterada. Nós, da ARN, pensamos que as estraté-
gias devem ser alteradas e orientadas para uma 
abordagem muito mais próxima dos membros.

THAI - Sem efeito na estrutura. Mas tivemos 
que revisar nossa oferta de membros. Imple-
mentamos o Zoom online (nota: videoconferên-
cia) reuniões para os membros e, desta forma, 
conseguiu manter contato com uma base central 
de membros no exterior. Poderíamos até fazer 
alguns jogos online, o que tornava os eventos 
online sociais também. Também introduzimos 
eventos mais regulares de um novo tipo para 
nossos membros na Tailândia. Tivemos dias de 
desenho artístico onde artistas locais vinham e 
faziam desenhos vivos com grupos de naturistas, 
o que foi uma simbiose de sucesso. Também re-
tomamos nosso passeio mensal de barco, muda-
ndo para uma viagem de pesca nua e mergulho 
com snorkel em um barco de pesca reformado. 

6. Você teve perdas financeiras  
ou os impactos financeiros foram positivos?

AUS - Como disse antes, com os incêndios na 
maior parte da Austrália e o fechamento de Covid, 
alguns locais de resort (também conhecidos como 
comerciais) tiveram um comércio mínimo durante 
a alta temporada. Nossos afiliados que são clubes 
pertencentes a membros estão sobrevivendo com 
suas taxas de associação e perderam os fundos 
de naturistas viajantes.

CH - Tem alguns membros que vão pular essa 
temporada. Esperamos perdas financeiras consi-
deráveis   para a temporada recém-iniciada. / Sim, 
o negócio da restauração não correu normalmen-
te e os turistas estrangeiros estiveram ausentes 
durante todo o verão. / Um pouco positivo, prin-
cipalmente porque tivemos menos treinamentos 

e, portanto, menos custos. / As despesas com a 
Corona foram de cerca de 500 CHF. Eles foram 
compensados   por mais taxas de entrada. 

DE - Nenhum evento significa nenhum dinheiro 
de patrocínio. Custos adicionais surgiram para 
as medidas higiênicas. / Perda de rendimento na 
cantina e devido ao encerramento da sauna. / O 
plus nos custos foi compensado principalmente 
por um aumento de membros.

FR - Sem perdas financeiras, sem receitas adicio-
nais importantes.

IT - Durante este ano, a maioria das associações 
teve prejuízos financeiros, devido à dificuldade 
em organizar eventos onde os associados possam 
adquirir o seu selo anual. Além disso, algumas 
associações, durante os eventos ao vivo de verão, 
devem gastar dinheiro para tomar as medidas 
necessárias para cumprir as regulamentações 
nacionais contra o vírus.

LUX - Positivo para a associação SLNL. 

NL - Infelizmente não é positivo. Tivemos uma 
perda financeira de cerca de 15.000 EUR. Mas até 
agora, ainda está ok.

PL - Devido ao apoio financeiro do Governo e 
ao inesperado bom verão, não tivemos prejuízo 
financeiro.

PT - Não houve forte impacto financeiro.

ROU - Até agora, não tivemos impacto  
orçamentário no ARN.

THAI - Foi financeiramente negativo para a Natu-
rist Association Thailand por causa do desenvolvi-
mento negativo em nossa base de membros e por 
causa do adiamento de nosso evento internacio-
nal NATCON, conforme explicado abaixo.

7. Teremos que considerar mudanças nas  
associações e como essas mudanças  
podem ser implementadas?

AUT - No que se refere aos possíveis efeitos re-
levantes da responsabilidade sobre os órgãos da 
associação, há que considerar em que medida 
e a que níveis a responsabilidade recai sobre os 
próprios associados.

CH - Se mudanças são necessárias ou não, será 
visto em 2021. Por enquanto nenhuma mudança 
é necessária. 
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FR - Nenhuma modificação específica  
é considerada.

IT - Esperamos que o vírus seja vencido nos 
próximos seis meses. Por esse tempo limitado, é 
difícil pensar em mudar profundamente o funci-
onamento de nossas associações. Para o próxi-
mo inverno, temos medo de reduzir ou cancelar 
completamente os eventos do spa.

LUX - Por enquanto não. 

NL - Sem mudanças, apenas restrições, e estas 
vão desaparecer quando a situação voltar ao 
normal.

PL - Com a alta Nos casos Corona, temos que 
nos preparar para novas restrições; a partir de 
sábado, 17 de outubro, as piscinas devem ser 
fechadas novamente. Outras limitações em re-
lação a restaurantes e saunas são esperadas.
PT - Não se esperam mudanças estruturais por 
enquanto.

ROU - Como já mencionamos, repensamos nos-
sas estratégias para incluir projetos menores, 
uma abordagem pessoal e desenvolver espaços 
naturistas administrados pela Associação.

THAI - Nenhuma outra mudança além dos even-
tos online mencionados acima.

 
8. Como os esportes e outros  
eventos podem ser organizados?

AUT - Responsabilidade própria no exterior e 
sujeita ao cumprimento dos respectivos regula-
mentos de higiene em vigor.

CH - Os esportes em pequenos grupos ou em 
casal não são problema, pois é possível manter 
distância suficiente. Isso significa que petanca, 
badminton, voleibol, tiro com arco, tênis de 
mesa, kubb, etc. podem continuar a ser jogados 
com muita diversão. Como temos um negócio 
de verão (maio a setembro), as nossas ativi-
dades decorrem ao ar livre. / Regras de higiene 
rígidas são necessárias. Além disso, existem 
diretrizes de todas as federações desportivas, 
que podem ser incluídas.

DE - Apenas esportes sem contato corporal, 
restrições de número de participantes, regras 
DHM (distância, higiene, máscara). / Isso vai 
depender da política do governo. Como primei-
ro passo, apenas o esporte do próprio clube terá 
que funcionar novamente. Além disso, temos di-
ferentes regulamentações nos estados federais.

FR - Eventos desportivos como o petanca ou o 
pingue-pongue podem ser organizados sem pro-
blemas, as distâncias podem ser mantidas sem 
grandes problemas.

IE - Em junho o lockdown foi amenizado na 
Irlanda e além do programa online pudemos 
adicionar encontros na praia, que temos aumen-
tado em frequência e variedade de locais. No 
final de julho, pudemos retomar nossa colabo-
ração com espaços internos e agora estamos 
oferecendo sessões de piscina de nudismo nos 
grandes centros, pois há uma restrição de 25 
participantes. Desistimos dos centros de lazer e 
hotéis menores por causa de suas limitações a 
um número muito pequeno.

IT - Eventos esportivos ao ar livre podem ser 
organizados com poucas alterações no número 
de participantes e espectadores. Eventos inter-
nos, como natação, são mais perigosos e talvez 
seja melhor pensar em suspensão até o fim da 
pandemia. Para ambos, devemos ter como obje-
tivo a conscientização e a responsabilidade dos 
participantes.

LUX - Imprevisível no momento. 

NL - No momento não há  
eventos esportivos conosco.

PL - Devido ao aumento previsto de infecções 
e restrições de Corona neste inverno serão 
difíceis. Os clientes também têm mais medo, 
pois o distanciamento social dentro de casa é 
difícil de alcançar.

PT - Eventos ao ar livre, como caminhadas 
naturistas e eventos na praia, podem continuar 
desde que o distanciamento social seja garanti-
do. Desportos coletivos (não profissionais) não 
são permitidos no momento.

ROU - Pretendemos realizar eventos deste tipo 
nas praias e na natureza. Insistimos em eventos 
menores.

THAI - Absolutamente não. Este foi o pior efeito 
negativo para a Associação Naturista Tailândia, 
pois tivemos que adiar nosso evento carro-chefe 
NATCON. Este é um encontro regional com 150 
pessoas, das quais 100 vêm de outros continen-
tes, incluindo outros continentes, Índia, Austrá-
lia, Europa, EUA. O NATCON foi agendado para 
2-3-4 de maio de 2020. Primeiro, adiamos para 
1-2-3 de outubro de 2020. Agora, o adiamos para 
30 de 1º de abril e 2 de maio de 2021. Não ter 
este evento em nosso ano fiscal significa uma 
grande perda econômica, uma vez que tivemos 
um bom lucro na NATCON nos últimos 4 anos.
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9. Os esportes e outros eventos podem  
ser organizados além das fronteiras  
e o que deve ser observado? 

AUT – Devido a restrições de viagem e outros 
regulamentos, isso é difícil de planejar.

CH - Acho que é muito difícil na situação atual, 
porque a situação das fronteiras muda muito 
rapidamente. Não podemos fugir dos regu-
lamentos de quarentena, por isso não seria 
justo se apenas algumas regiões de outro país 
pudessem participar. / Grandes eventos no 
exterior são pouco atraentes no momento.

DE - Só se as medidas dos países forem claras 
e também transparentes.

FR - Considerando que certas zonas de paí-
ses estrangeiros são consideradas países de 
risco e estão sujeitas a quarentenas e que este 
elemento está em evolução contínua, é difícil 
pronunciar outra que não seja negativa, neste 
momento.

IT - Nos próximos meses, achamos que even-
tos internacionais não são uma boa opção.

LUX - Não há segurança de planejamento na 
situação atual, nacional e internacionalmente.

PT - Nenhum desporto coletivo (não profissio-
nal) é permitido no momento. Todos os even-
tos devem seguir regras de distanciamento 
social (distanciamento de pelo menos 2 metros 
entre pessoas que não moram juntas). A higie-
ne das mãos deve ser frequente e nenhuma 
máscara é necessária ao ar livre. Concertos 
musicais e eventos dessa natureza exigem que 
os lugares sejam sentados e distantes. Outras 
regras podem ser encontradas em nosso site 
da Autoridade de Saúde.

ROU - Este ainda é um problema devido às 
restrições de fronteira e restrições locais. Even-
tos menores em nível regional podem ser uma 
solução temporária.

10. Você tem instituições comerciais em sua 
federação, como eles administraram a situ-
ação?

CH – Tiramos o melhor proveito.

FR - Não temos nenhuma instituição comercial 
dentro do nosso Clube.

IT - Neste verão, os parques de campismo fo-
ram beneficiados porque oferecem uma esta-

dia familiar e basicamente ao ar livre. Residên-
cias e pensões não tiveram muitos problemas 
porque oferecem alojamento individual. Basi-
camente, este ano o turismo naturista italiano 
correu muito bem porque os naturistas italia-
nos costumavam viajar para o estrangeiro nas 
suas férias naturistas. Este ano não foi possível 
ou não foi recomendado; portanto, um grande 
número escolheu um acampamento italiano ou 
outras acomodações naturistas.

LUX - Os sites naturistas comerciais  
FUUSSEKAUL e BLEESBRUCK são memb-
ros do nosso FLN e não foram autorizados a 
aceitar novos clientes durante 3 meses no iní-
cio da crise Covid-19. Muitas reservas também 
foram canceladas porque a Alemanha fechou 
as fronteiras com Luxemburgo e o RKI (Robert 
Koch-German Institute) classificou frequente-
mente Luxemburgo como um país em risco, 
porque os cruzadores de fronteira foram incluí-
dos nos testes (170.000 cruzadores de fronteira 
por dia útil).

PT - Não existem instituições comerciais em 
nossa Federação. No entanto, sabemos que 
era uma situação muito difícil para os recintos 
naturistas em Portugal, tendo de estar encer-
rados por mais de 2 meses, e tendo regras 
muito limitadas a seguir depois disso. Tendo 
isto e pelo facto de viajar para Portugal não ser 
recomendado para o Mercado Alemão e Britâ-
nico, que são os principais clientes do Turismo 
Português, teve um impacto imenso. 

Este verão foi salvo pela clientela nativa que 
deu um vislumbre de esperança a esses locais. 
O inverno será uma época difícil para essas 
empresas, que precisam que seus clientes 
estrangeiros venham para estadias longas e 
aproveitem nosso clima ensolarado. Todos 
esses locais têm uma ocupação máxima muito 
limitada e seguem estritamente as recomen-
dações das autoridades de saúde. A Federação 
continuará acompanhando de perto essa situ-
ação.

ROU - No momento a ARN não tem filiais co-
merciais, mas trabalhamos nisso.

THAI - Todos os resorts foram arruinados con-
forme descrito e alguns até fechados.
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11. Outros desejos, sugestões, ideias? 

CH – Preparar um cadastro de todas as ins-
talações como preparação para tempos mel-
hores. Uma versão impressa é melhor. / Nada 
vem à minha mente. Como já mencionei, vejo o 
maior problema nas possibilidades limitadas de 
viagens e na incerteza sobre quais países podem 
ser visitados. Naturistas geralmente querem 
ir para o calor e / ou para países com leis libe-
rais. Na temporada principal, é necessária uma 
pré-reserva. / Esta situação deve ser combatida 
o mais normalmente possível. Como em anos 
normais, o respeito entre os membros deve ser 
vivido. O medo dessa situação não deve parali-
sar a vida de nosso clube.

DE - Eu gostaria de apoio. Um relatório neutro 
sobre a necessidade de mudanças, ou as taxas 
médias de todos os clubes, pode nos ajudar. 
Temos um sítio soberbo com 17 hectares de ter-
reno. Seria tão lamentável se não pudéssemos 
“fazer a curva”. Estou feliz por estar aberto para 
intercâmbio. / Idéias e sugestões de conceitos 
de higiene da organização guarda-chuva seriam 
desejáveis.

IE - Valorizamos a experiência de lockdown 
como positiva, pois abriu possibilidades online. 
Chegamos à conclusão de que nossas noites 
semanais de pub precisam ser mantidas agora 
e no futuro, e faremos o possível para organizar 
pelo menos uma palestra online internacional 
a cada mês (todos os membros do INF-FNI são 
bem-vindos). Conseguimos mais coesão interna 
por meio de eventos virtuais e nos conectamos 
com outros naturistas no exterior.

LUX - Observe as diretrizes nacionais e interna-
cionais e mantenha-se saudável! 

PT - Nós desejamos principalmente que esta 
situação seja resolvida rapidamente. Para o 
bem dos negócios, esperamos que os mercados 
estrangeiros encham os locais no inverno. Isso 
será essencial para sua sobrevivência. Espera-
mos também que as limitações de ocupação 
das praias sejam eliminadas em breve, para que 
as praias naturistas tenham mais espaço para 
os naturistas e que os desportos e eventos em 
espaços fechados sejam permitidos o mais rapi-
damente possível.

ROU - Achamos que o foco deve ser retomado 
e as estratégias no próximo ano. 2021 pode ser 
um bom ano para repensar nossa abordagem 
aos membros e às pessoas. 

 
No 31º Congresso Mundial INF-FNI 2008 no Brasil foi decidido que 
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que será enviado a todas as federações.
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