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Associação Naturista
Les ZAMIS Nat
“Les Zamis Nat” é uma associação mas, antes de mais, 
um grupo de amigos que muitas vezes se encontrava 
numa praia naturista para desfrutar do sol e da água 
onde partilhávamos os nossos valores naturistas e 
conversávamos sobre as nossas experiências. Al-
guns cresceram com o naturismo, enquanto outros o 
descobriram por um encontro casual ou por simples 
curiosidade.

A ideia de criar nossa própria associação no final de 
2020 surgiu desse pequeno grupo

A nossa associação transfronteiriça suíço-francesa 
reúne naturistas de ambos os lados de uma fronteira 
puramente administrativa, mas porque os fundadores 
originais e os membros mais ativos vivem no cantão 
suíço de Valais, era natural que fosse aqui que a asso-
ciação elegesse ter sua sede, onde reside nosso pre-
sidente. Também era óbvio para todos nós que quanto 
mais numerosos fôssemos, mais fortes seríamos para 
defender nossos valores.

Estávamos, portanto, ansiosos por nos dar a conhecer 
às associações já existentes. Este objetivo foi cimenta-
do em 2021 com a nossa afiliação oficial com a União 
Naturista Suíça e nossa parceria com a Federação Fran-
cesa de Naturismo. Nossa credibilidade cresceu!

A par destas parcerias, também estamos constante-
mente à procura de apoio político para manter e, se 
possível, oficializar uma ou várias praias naturistas na 
Suíça.

Agora forte com mais de 30 membros, somos capazes 
de fornecer conselhos e apoio para aqueles que são 
tentados pelo nosso estilo de vida.

Nossos valores são o respeito, a solidariedade e o 
não julgamento, viver em harmonia com a natureza e 
praticar atividades lúdicas, recreativas e esportivas em 
plena nudez.

www.leszamisnat.ch
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Encontro EuNat na Sérvia
De 24 a 27 de fevereiro, os delegados de várias fe-
derações naturistas europeias reuniram-se em Belgrado 
para a 12ª reunião da Comissão Europeia de Naturismo.

Fomos muito bem recebidos pela Organização  
Naturista da Sérvia. Gentileza, generosidade e risos  
foram os temas do fim de semana. Visitamos a cidade 
de Belgrado e seus locais emblemáticos, bem como 
locais naturistas em Belgrado e arredores (sauna, praia) 
e em Novi Sad, onde os membros da associação que 
ocupa a praia naturista no Danúbio nos recebe com 
deliciosas guloseimas caseiras. Em seguida, fomos  
visitar o complexo de spa de classe mundial,  
Hotel Fruske Terme.

A reunião foi presidida por Armand Céolin, o secretário 
da EuNat, auxiliado por seu oficial de esportes Sook- 
Hwa Noh. Também estiveram presentes os membros 
do Comitê Executivo da Federação Naturista Internacio-
nal, os co-presidentes Stéphane Deschênes e Sieglinde 
Ivo, o tesoureiro Dominique Dufour e o secretário Jean 
Peters. A oficial da juventude, Daniela Schleicher,  
estava tristemente ausente.

A EuNat é a organização por trás dos grandes eventos 
anuais como o encontro de jovens, Alpe-Adria,  
a competição de petanca, os encontros do Norte e 
do Sul da Europa e a Gala Internacional de Natação. 
Conversamos sobre o sucesso desses eventos em 
2021, apesar da pandemia, e acertamos os orçamentos 

para os próximos, onde esperamos ver um aumento de 
público. Todos estes eventos são abertos a naturistas 
de todo o mundo. Para datas e informações, consulte o 
site da federação: https://events.inf-fni.org/de/

Laurent Luft
Assessor da Europa

Até o próximo ano em BonnAté o próximo ano em Bonn
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Prazo para artigos remeter:  
20 o Maio 2022

lançamento do Focus mais 
recente: 05 o Junho 2022

Foco Junho

No rio Danúbio, que inspirou Johann Strauss Jr. a dar o 
nome à sua famosa valsa „On the Beautiful Blue Danube“, 
dois países ao sul de Viena, no quilômetro 1262 da foz 
do Danúbio, há uma linda praia naturista , escondido  
em uma parte abrigada do banco, não muito longe dos 
arredores de Novi Sad, capital da Província Autônoma 
da Voivodina, a segunda maior cidade da Sérvia.

A história do naturismo e do nudismo em Novi Sad e 
seus arredores - se acreditarmos nos antigos textos da 
imprensa da época - remonta há pelo menos cem anos. 
Em um dos jornais diários havia um artigo que dizia 
que, „em alguns círculos de jovens ricos, rapazes e 
moças estão engajados em um novo tipo de entreteni-
mento - eles vão em pequenos barcos para as ilhas  
fluviais próximas, que não são acessível a partir do con-
tinente para tomar banho e tomar sol lá completamente 
nua!“ É claro que o jornalista onisciente não tentou se 
juntar aos jovens e fazer uma reportagem no local, mas 
apenas fez uma observação sarcástica:  

“quem sabe o que mais está acontecendo lá além de to-
mar sol e nadar?” De acordo com uma „lenda urbana“ 
não confirmada, a famosa moradora de Novi Sad Mileva 
Marić, uma excelente matemática, mais tarde Sra.
 
 

Naturismo em Novi Sad
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Mesmo assim, é definitivamente certo que os avós dos 
naturistas de Novi Sad de hoje adoravam e desfrutavam 
da liberdade de expor seu corpo ao sol e à água sem o 
„estúpido pano molhado“ („Blödes nasses Ding!“) como 
Otto von Bismarck, O chanceler da Alemanha chamou o 
maiô, pulando no rio com o traje de Adam.

As raízes do clube de hoje dificilmente poderiam estar 
diretamente ligadas à „festa maluca da juventude  
elegante“ do início dos anos 1920 (embora tenhamos 
naturistas de segunda e terceira geração), mas o  
escritor destas linhas pode confirmar por experiência 
própria que cinquenta ou mais anos atrás, as pessoas 
desfrutavam dos benefícios do nudismo quase no  
mesmo lugar em que o fazem agora. O Danúbio é um  
rio poderoso, por isso a costa está constantemente  
mudando e assumindo novas formas. No início, a nudez 
social era praticada sem organização, de forma 
espontânea, semelhante à RDA, sem cerca, sem clube, 
mesmo sem a obrigatoriedade de todos estarem nus.  
A praia naquela época tinha mais de um quilômetro de 
extensão ao nível da água de verão com ampla costa  
de areia, com temperatura da água de verão do curso 
principal do Danúbio 21-24ºC. Nos dias quentes de  
verão, viriam mais de 1000 banhistas, dos quais pelo 
menos 950 estavam completamente nus.  
Os 50 restantes foram se adaptando aos poucos,  
superando a vergonha e o constrangimento, e muitos 
deles aderiram à moda dos „trajes folclóricos locais“  
na segunda ou terceira ocasião: os trajes de Adão/Eva.

Uma vez que esta ilha, paraíso do nudismo, que já  
estava ligada ao continente no século passado, se viu 
mais próxima das novas áreas residenciais devido à  
urbanização, a certa altura ficou claro que o naturismo/
nudismo só poderia sobreviver se construíssemos uma 
cerca ao redor do espaço que usamos. Diante disso, 
fundamos a Associação de Cidadãos chamada Clube 

Naturista Kamenjar, que é o topônimo do local onde a 
praia está localizada.

À medida que a urbanização se aproximava cada vez 
mais, nossa cerca crescia; no início era pequeno e fraco, 
mas há alguns anos foi substituído por um novo, com 
pilares sérios e um novo portão - as circunstâncias nos 
obrigaram a nos separar, não por nós, mas por aqueles 
„de fora“. „ Claro, o clube está aberto a todos aqueles 
que compartilham e aceitam nossas visões de mundo, é 
apolítico e neutro em termos de gênero: quem começa 
uma história sobre política, paga uma multa ao  
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INF - FNI Secretaria geral

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

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

„cafeteira“, e quem viola as normas de comportamento 
decente em qualquer forma - é removido da praia e 
convidado a não voltar. Felizmente, este último é muito 
raro, e a „cafeteira“ está vazia ultimamente. 
 

Nosso clube desenvolveu laços com o clube „NaVKE“ de 
Budapeste e „Sziki Naturista Club“ de Szeged (Hungria), 
o que se reflete em visitas ocasionais em ambas as di-
reções, e entre os membros do NKK estão todos os po-
vos de nossa comunidade local multinacional (sérvios, 
húngaros), alemães, croatas, eslovacos, romenos) mas 
também temos estrangeiros: italianos, polacos e até um 
membro de um país do Médio Oriente „, que só pode 
sonhar com o naturismo em casa...

O tempo dirá o que o futuro reserva para o Kamenjar 
Naturist Club. Na terceira década do século XXI, a cida-
de está à nossa volta, uma magnífica (quarta) ponte 
sobre o Danúbio está a ser construída a um quilómetro 
de distância (a construção começou apenas três dias 
após a visita da delegação do INF-FNI à nossa praia) 
que irá tornar mais fácil chegar até nós (o que não nos 
deixa muito felizes). Há planos a longo prazo para con-
struir um parque-florestal esportivo e recreativo naque-
la área, e se haverá boa vontade (estamos negociando 
com a cidade) para que nossa praia se encaixe nisso e 
se torne a primeira reconhecida pelo estado, praia natu-
rista vedada e oficial na Sérvia - os mais novos vão ver, 
pode demorar muitos mais anos.

Por enquanto, estamos sozinhos e ninguém está nos 
forçando a sair daqui.

Autor: Géza LENNERT Naturista desde 1969. (O autor 
nasceu em Budapeste em 1952, jornalista aposentado, 
suas duas filhas e quatro netos foram socializados nas 
praias naturistas do espaço ex-iugoslavo)

Calendário

30.04. - 01.05.2022 
Skiki Dias de abertura
Sziksósfürdő Praia naturalista, Hungria   
Contacto: Diana Katona, Camping manager, +36202498616

05.06. - 12.06.2022 
50° Alpe Adria Encontro Naturista
Solaris Camping Resort, Porec, Croácia   
Os formulários de inscrição e o programa estarão 
disponíveis no EuNat aberto para download a partir de 
Março de 2022: https://downloads.inf-fni.org/eunat/
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