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O despertar do nudismo na 
América Latina  Texto and imagens: Pedro Ribeiro 

É com a missão de despertar e desenvolver o 
naturismo na América Latina que, em 6 de mar-
ço de 2020, foi inaugurada a oitava edição do 
Encontro Latino-Americano de Naturismo (VIII 
ELAN), em Quito, capital do Equador. 
#Esta edição é histórica porque é a primeira vez 
que a ELAN é realizada pela CLANUD (Confe-
deração Latino-Americana de Nudismo), criada 
na edição anterior da ELAN, realizada em Brasí-
lia, em 2018. Realização de um sonho iniciado 
em 2007, na Praia do Pinho, em Santa Catarina, 
Brasil, quando naturistas organizados da Améri-
ca Latina foram convidados pela primeira vez a 
participar de um evento específico para nós.

Essa conquista, agora confirmada, começou 
com um compromisso assumido pela Fe-
deração Brasileira de Naturismo com o INF 
(Federação Internacional de Naturismo) durante 
o Congresso Internacional realizado em Carta-
gena, Espanha, em 2006.

Desde então, várias tentativas de formar um 
único grupo nessa região do planeta, que 
poderiam ajudar e orientar a implantação de 
grupos naturistas organizados, foram colocadas 
em prática por meio de ELANs, com sede em 
diferentes países, em eventos organizados por 
associações locais. Foi na ELAN realizada em 
Chihuahua, Uruguai, em 2014, que foi tomada a 
decisão de formar um único grupo para toda a 
América Latina. Mas essa decisão só foi consoli-
dada na edição do evento em 2018, em Brasília.

O México sendo eleito como o primeiro país 
anfitrião da nova entidade, que terá sua sede 
mudada a cada dois anos e que assumirá a 
presidência administrativa. Desde então, mui-
tas reuniões virtuais resultaram na construção 
do estatuto. Foi decidido que o Equador seria a 
sede da ELAN, que escolherá o novo conselho 
da CLANUD.

Os participantes do VIII Encontro Latino-Americano de Naturismo posam  
para a infalível foto oficial do evento.
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ELAN VIII começou às 9 da manhã em uma 
sexta-feira fria e nublada, mas logo recuperou 
o sol e uma temperatura agradável. A inscrição 
dos participantes, o acolhimento e o reconheci-
mento do local foram os primeiros momentos.

Quinta Gracia Guayllabamba é a propriedade 
onde foram desenvolvidas todas as atividades 
do VIII Elan. É um lugar pequeno, muito bem 
conservado e com boas instalações em um 
subúrbio da capital do país. Uma barraca prin-
cipal foi erguida no gramado, onde estão sendo 
realizadas atividades de reuniões, além de al-
moços e jantares. O café da manhã é por conta 
do albergue oficial do evento, La Cocina Tipica, 
localizado em frente à Quinta. No entanto, você 
não pode praticar o naturismo nas instalações 
modestas e confortáveis   da pousada.

Durante todo o evento, os participantes con-
versaram, reuniram-se com amigos e conheci-
dos, fizeram novos amigos, curtiram a piscina 
ou jogaram vôlei e experimentaram pratos 
típicos locais, à base de milho e outros grãos, 
frango, sopa e suco de frutas da região.

A reunião teve várias atrações. Palestras minis-
tradas pelos delegados oficiais dos países pre-
sentes, abordando temas relacionados ao natu-
rismo que poderiam ajudar no desenvolvimento 
e sustentabilidade da filosofia nesses países. 
Também marcaram o evento duas assembléias 
gerais, uma que propôs mudanças e adaptações 
no estatuto da organização recém-criada e outra 
que elegeu o novo conselho e sede do CLANUD 
pelos próximos dois anos: Equador é a nova 
sede do CLANUD e a Colômbia ser a nova sede 
da ELAN em 2022. 

Mas outras atrações divertidas nas duas noites 
tornaram o evento ainda mais interessante, 
como um bingo com a distribuição de presentes 
típicos dos países presentes e um grande festi-
val de dança com os países sendo convidados a 
mostrar seus ritmos típicos .

Oito países estiveram representados nas as-
sembléias gerais: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, México e Peru. 
O ELAN foi fechado no domingo, 8 de março, 
pela manhã, mas as atividades não terminaram 
por aí. 

Uma grande tenda foi montada e decorada com as  
bandeiras dos países participantes e com cores  
típicas do Equador

A reunião geral extraordinária foi presidida por Florencia 
Brenner (Argentina), como secretária, Mayte Róldan  
(Equador) e Juan Castañeda (México)

Mayte Roldan, do Equador, e Daniel Gomez, da Colômbia 
(centro), foram eleitos os novos líderes do CLANUD.
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Boa parte dos participantes foi a Mompeche, na 
costa do país, para mais um evento importante, 
a inauguração da primeira praia nudista oficial, 
localizada na ilha de Júpiter, comemorada com 
piquenique e vinho tinto.

Informações Foco Agosto  

Prazo para artigos remeter: 20 o Julho  
lançamento do Focus mais recente: 05 o Agosto

Foto oficial da abertura da praia de Júpiter como naturista 
por Naturismo Equador.

Events Julho 
05. - 12.07.   48. Alpe-Adria Meeting

Camping Solaris, Croácia 
EuNat Download para registros

25.07. - 08.08.   DFK Sports & Activedays
Rosenfelder Strand Ostsee, Alemanha  
EuNat Download para registros 
Questões:dfk@dfk.org  
Reservas: info@camping-ostsee.de
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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

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Os naturistas podem ficar!  
Decisão fundamental importante a favor dos natu-
ristas no cantão de Berna (Suíça)

Existem 2 acampamentos na comunidade bernesa 
de Gampelen, no extremo sul do Lago Neuchâtel. 
Por um lado, o parque de campismo “die neue 
zeit”, fundado em 1937 por Edi e Elsi Fankhauser-
Waldkirch (veja a edição Focus de agosto de 2019), 
acessível exclusivamente aos naturistas, por outro 
lado, o acampamento do Touring Club da Suíça 
(TCS, situado um pouco mais ao leste, delimitado 
por uma ampla faixa de junco, floresta e prados.

Ambos os terrenos estão localizados na área alta-
mente sensível de proteção à natureza e às aves 
de “Fanel”. Esta área é protegida por várias leis. 
Especialmente em relação à àgua - às aves mig-
ratórias, aos pântanos e charnecas. Inicialmente, o 
contrato de arrendamento com o TCS deveria ser 
prorrogado por mais 35 anos. Mas o curso admi-
nistrativo aprovou parcialmente queixas de cinco 
organizações ambientais e o Escritório Federal do 
Meio Ambiente e anulou a decisão do conselho do 
governo de estender o contrato. Por esse motivo, 
o TCS deve encerrar sua operação de campismo 
o mais tardar em 2024. Os prédios serão desmon-
tados ordenadamente durante o tempo restante e, 
posteriormente, a área será devolvida à natureza.
No entanto, a área de banho acessível ao público 
com o cais permanecerá. Ele está localizado como 
um espaço aberto na zona de utilização comunitá-
ria correspondente.

Por outro lado, devido a diferentes regras de 
proteção e regulamentos de construção, o terre-
no naturista tem condições um pouco melhores. 
O local de acampamento do TCS fica em terreno 

pertencente ao cantão de Berna. Pelo contrário, o 
site do „die neue zeit“ é de propriedade privada 
(desde 1961, propriedade de uma fundação). Mas 
também, graças à localização. O terreno „dnz“ 
fica em grande parte ao longo do „Zihl Kanal“ e 
possui apenas uma pequena parte de acesso ao 
lago Neuchâtel. Esta parte também é menos pro-
tegida. Além disso, a administração da fundação 
do “dnz” assegurou-se com planeamento. Um 
planeamento de proteção da costa é aplicável em 
sua área desde 1997. Isso define o que é permitido 
em que área.

Com base nesses princípios, os naturistas po-
derão continuar a operar seu acampamento no 
futuro!

Rolf Hostettler

Fonte: https://www.nau.ch/news/schweiz/camping-in-gam-
pelen-be-muss-weg-65608721?

O acampamento da TCS em Gampelen BE fica no lago 
Neuchâtel, no meio da reserva natural de Fanel. - Keystone 
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Nossos parceiros  
para viagens naturistas  

Umas férias na França 
oferecem-lhe a si a escolha: 
férias na praia, férias cul-
turais ou viagem à cidade? 
A lista de lugares, regiões 
e objetos de interesse que 
valem a pena ver é longa. 
A maioria dos turistas fica 
logo encantada com um só 
lugar - Paris. Mas França 
tem mais a oferecer do 
que apenas a Torre Eiffel 
e o Louvre. A Côte d‘Azur 
e a Provença, com as suas 
costas azuis, belas praias e 
vilas mediterrâneas, bem 
como a Normandia com as 
suas rochas irregulares e 
praias de areia sem fim, de-
liciam milhares de turistas a 
cada ano.

França Croácia
Com seu litoral pitoresco, a Croácia é uma das paisagens 
mais variadas da Europa. Além das muitas atrações histór-
icas, podem encontrar-se infinitas praias de areia, seixos 
ou pedras, convidando a nadar, tanto nas numerosas ilhas 
irregulares quanto no continente. As terras baixas são 
 caracterizadas por colinas, 
 com castelos majestosos e
 entre os quais se espalham
 aldeias medievais. 

Praias de cortar a respiração estão alinhadas, a vida noturna 
vibra, e tapas tal como paellas fazem o seu paladar dançar 
de alegria. Aqui, turistas de cidade e fãs de praia verão o 
seu investimento recompensado. Madrid, Barcelona,   Palma 
de Maiorca e companhia estão entre os destinos turísticos 
favoritos dos alemães. As cidades da Espanha deliciam com 
uma arquitetura espetacular e agitação vivaz. Praias, conchas 
e mar também podem ser encontrados nos arquipélagos 
das Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, e nas Ilhas Canárias, no 
Atlântico. Elas também são chamadas de „As ilhas da eterna 
Primavera“.

Natureza espetacular, cultura secular e bom vinho - esses 
são os atributos que melhor descrevem Portugal. Mas o país 
também se destaca com cidades fascinantes e praias fantásti-
cas. As maravilhosas costas do Algarve e a ilha dos sonhos da 
Madeira são os destinos turísticos número 1 em Portugal. Além 
dos destinos turísticos mais conhecidos, como Lisboa, a cidade 
barroca do Porto ou as cidades portuárias de Sagres, Lagos e 
Faro, na costa sul, há muitas cidades encantadoras para desco-
brir, pequenas e grandes.

Espanha

Portugal

VALALTA d.o.o. Rovinj
Cesta za Valaltu-Lim 7 
52210 Rovinj
telefon: 00385 52 800 804 
valalta@valalta.hr 
www.valalta.hr
GPS: B: 45.12277 L: 13.63105

Camping Las Grullas
Camino Valdefuentes 4 
10185 Benquerencia 
Telefon: 0063 4264504 
info@lasgrullas.es
www.campinglasgrullas.es 
GPS: B: 39.29619 -6.10103

Monte Naturista
O Barão, LDA
Foros do Barao
7540-022 Abela
Telefon: 00351 933935881 
montebarao@gmail.com 
www.montenaturista.de 
GPS: B: 38.01823 L: -8.48452

Sa Socnat/
Tohapi Naturiste
46 Avenue de L‘europe 
33930 Vendays-Montalivet 
Telefon: 0033 556737373 
infos@tohapi-naturiste.fr 
www.tohapi-naturiste.fr

Camping Naturiste
Le Couderc
24440 Naussannes,  
Dordogne-Périgord  
Telefon: +33 (0) 553 2240 40 
info@lecouderc.com
GPS B: 44.7557 L: 0.6941
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Paisagens montanhosas, 7.500 km de costa com maravilho-
sas praias arenosas, ricas em história e um paraíso para os 
gourmets. A Itália realmente tem algo a oferecer a todos: os 
turistas ativos veem o seu investimento recompensado nas 
montanhas. A costa de quilómetros de extensão oferece aos 
fãs de praia espaço suficiente para relaxar. 
 E se quiser mergulhar na
 agitação das grandes 
 cidades italianas, ficará 
 maravilhado com cidades 
 como Bolonha, Florença e 
 Roma. 

Itália

Por que percorrer a distância? Com paisagens maravilhosas 
entre o Mar Báltico e os Alpes, cidades entre modernidade e 
tradição, prometendo uma ampla variedade de arte, cultura e 
culinária, a Alemanha pode oferecer algo para todos. As dife-
rentes regiões têm o seu próprio charme. O sul da Alemanha 
impressiona com montanhas majestosas e uma vista infinita 
à distância. No Norte, pode-se contar com uma brisa fresca 
do mar e sentir a areia fina sob os pés.

Alemanha

A Áustria atrai turistas 
ativos, amigos da natureza 
e viajantes de cidade. Na 
estação quente, os idílicos 
mundos alpinos convidam 
a caminhar, escalar e saltar 
nos claros lagos das mon-
tanhas. Na estação fria, os 
entusiastas dos desportos 
de inverno divertir-se-ão 
nas inúmeras pistas de 
esqui. A capital Viena, com 
seus edifícios históricos, 
vale sempre a pena uma 
visita.

Áustria

Férias na Holanda são sempre algo especial e é particularmen-
te popular entre os turistas alemães. Os destinos de viagem 
preferidos são junto ao mar e são ideais para umas férias 
relaxantes na praia. As regiões do interior também têm as suas 
vantagens. Devido à área plana, essa região é particularmente 
adequada para passeios de bicicleta prolongados. Os amigos 
da natureza também irão obter satisfação e prazer nas regiões 
rurais com suas belas reservas naturais.

Os Países Baixos

Patanù snc di Chiapino 
Paolo e Rolle Enrico 
Via Foglizzo 24
10149 torino
telefon: 0039 3475291320 
info@costalunga.org 
www.costalunga.org
GPS: B: 44.49628 L: 8.52827

Rutar Lido KG
9141 eberndorf, Südkärnten 
telefon: +43 (0) 4236 2262 0 
urlaub@rutarlido.at  
www.rutarlido.at

FKK Camping Müllerhof
Dobein 10
9074 Keutschach am See 
Kärnten
telefon: + 43 (0) 4273 2517  
muellerhof@fkk-camping.at  
www.fkk-camping.at

Naturistencamping  
Flevo-Natuur
Wielseweg 3
3896 LA Zeewolde
telefon: +31 (0) 36 522 8880  
info@ evonatuur.nl  
www. evonatuur.nl/de 

Camping 
Hilsbachtal GmbH
Eichmühle 1
74889 Sinsheim-Hilsbach 
Telefon: 07260 250 
info@camping-hilsbachtal.de 
www.camping-hilsbachtal.de 
GPS: B: 49.17745 L: 8.87073

FKK Campingplatz 
„zum Offenberg“
Ofenberg 1
74420 Oberrot
Telefon: 07977 8427 
info@zum-offenberg.de 
www-fkk-ofenberg.de

Dreiländereck Ferienpark 
der Naturisten GmbH
Baslerköp e 151
79395 Neuenburg- 
Steinenstadt
Telefon: 07635 9576
info@dle-naturisten.de 
www.dle-naturisten.de 

Knattercamping 
Bantikow
Wusterhausener Straße 14 
16868 Bantikow
Telefon: 033979 14361 
info@knattercamping.de 
www.knattercamping.de

FKK Campingplatz 
am Rätzsee
Am Rätzsee
17255 Wustrow Ot Drosedow 
Telefon: 039828 266191 
info@raetzsee.de 
www.raetzsee.de
GPS: B: 53.25205 L: 12.90963

FKK-Camping Ostsee
Rosenfelder Strand 2
23749 Grube
telefon: 04365 222 
info@fkk-ostsee.de 
www.fkkcamping-ostsee.de 
GPS: B: 54.255685 L: 11.077441 


