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O direito de estar nu
Fonte: amsterdamalternativ.nl. 28/4/2022 / Edição nº 042 /           Vilma Strandvik
Thomas Lundy é o criador da petição“Sta naakt toe in 
het openbaar zonder beperking”, onde pede ao parla-
mento holandês que elimine o artigo 430a do código 
penal. O artigo em questão é a parte da lei holandesa 
que estabelece que qualquer nudez pública fora das 
áreas onde a nudez é explicitamente permitida será 
punida com multa. Lundy acredita que esta lei limita 
a liberdade de escolha necessária para ideais indivi-
dualistas e humanistas e, portanto, argumenta que a 
liberdade de escolher se vestir ou não em situações 
públicas deve ser individual, não regida pelo governo 
holandês.

Lundy destaca a Holanda como um país conhecido 
mundialmente por ser progressista. Ele chama seu  
projeto de“Quinto Elemento”, argumentando que a  
nudez pública poderia se juntar aos outros quatro  
elementos sociais pelos quais a Holanda é famosa:  
a legalização da prostituição, o casamento entre  
pessoas do mesmo sexo e a eutanásia, juntamente  
com a política de tolerância às drogas leves. Não há 
nenhuma razão óbvia para que a nudez pública ainda 
seja proibida, e Lundy argumenta que a proibição  
decorre de quando o governo‘s leis foram feitas para 
seu próprio bem, o que não se alinha com a Holanda‘s 
pensamento mais contemporâneo e progressista. 
 
Ele cita a NFN, a Federação Holandesa de Naturismo, 
como prova de que apenas uma dúzia de pessoas são 
multadas por esta lei por ano, o que é extremamente 
pouco para uma população de cerca de 16 milhões de 
habitantes. É uma proporção tão pequena que Lundy 
acredita que a lei perdeu completamente seu propósito, 
e é por isso que ele quer que ela seja totalmente remo-
vida.

Opositores de Lundy‘A petição argumenta que permitir 
a nudez terá vários efeitos colaterais negativos, muitas 
vezes alegando que a nudez é inerentemente sexual. 
Lundy, por outro lado, argumenta que a nudez sexual 
e a nudez pública são completamente diferentes, que 
são“como giz e queijo”. Ele define nudez sexual como 
relação sexual ou um homem ejaculando sêmen.  

Quando perguntado sobre os flashers, Lundy quer dizer 
que, embora as pessoas muitas vezes insistam que o 
flashing está relacionado à nudez pública, eles são  
inerentemente diferentes. Os pisca-piscas escolhem um 
local específico, se escondem, chocam e depois correm, 
enquanto a nudez pública é um modo de ser. A relação 
entre nudez pública e exibicionismo também é algo que 
Lundy vê como enganoso. Quando se trata disso, 
“Todos nós nascemos nus”, não há nada inerentemente 
exibicionista sobre o corpo humano nu. Lundy afirma 
que as pessoas que acreditam nisso são“pessoas com 
fobia de corpo e mentalidade de vergonha”. 
 
Estar vestido pode ser tão exibicionista quanto estar  
nu de acordo com Lundy, pois trata-se do desejo de  
ser visto, não de que forma você é visto.

Os críticos também tendem a pensar que a legalização 
da nudez pública significaria que todos de repente 
ficariam nus em todos os lugares, algo que poderia 
facilmente criar“desajeitado”ou“embaraçoso”situações. 
Lundy acredita que isso pode ser evitado com“regras  
da casa dentro de edifícios onde a nudez não é conve-
niente, como restaurantes ou lojas”, mas sustenta que 
isso não significa que seja necessário mantê-lo no  
código penal. Além disso, só porque você tem a  
liberdade de fazer algo, não‘t significa que você vai,  
algo que ele acentua com o exemplo:“Pode-se passar 
por um café todos os dias, mas não‘t tem que comprar 
ou fumar maconha.”Mudar a lei para a nudez pública, 
portanto, não trará uma mudança drástica na prática, 
mas sim fará diferença para os ideais humanistas.

Lundy chega a afirmar que proibir a nudez em público 
pode ser visto como uma forma de discriminação  
corporal. Ele traça paralelos de como as pessoas  
podem se sentir ofendidas, por exemplo, pela cor da 
pele ou por práticas religiosas, e como isso é visto 
como racismo e, portanto, não aceito na sociedade 
holandesa. 
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Da mesma forma,  
alegar-se ofendido  

pela nudez não  
deve ser aceitável. 

Para exemplificar ainda mais, ele traz a religião do  
Digambara Jain, que é praticada principalmente na 
Índia. Esta religião exige que seus praticantes estejam 
nus o tempo todo. Nesse caso, Lundy explica que a 
nudez pública como prática de Digambara Jain seria 
permitida na Holanda, pois vai contra a constituição 
holandesa discriminar religiões. Portanto, ele não‘t ver 
por que a nudez pública não religiosa ainda é proibida.

Lundy ressalta o fato de estar mais interessado no  
processo da petição e na causa em si do que no  
resultado final. Se a lei é de fato removida com sucesso 
ou não, não importa tanto quanto se a petição cria com 
sucesso uma conversa sobre esse tópico e sobre as 
normas sociais. Sendo o que ele chama“um seguidor  
do movimento humanista”, ele vê o resultado como 
menos importante do que o próprio processo.  
Ele chama isso de“é água molhada”questão, já que a 
Holanda já é um dos países mais favoráveis   à nudez  
na Terra. Lundy afirma que a Holanda tem mais de  
70 praias de nudismo e mais de mil saunas públicas 
onde a nudez é permitida. Ele também cita muitos out-
ros exemplos de nudez pública, tanto na arte,  
TV e protestos. 

Um exemplo disso é o World Naked Bike Ride. O WNBR 
é um movimento internacional onde os participantes se 
encontram e juntos pedalam nus pelas cidades, para 
protestar contra a dependência do petróleo enquanto 
celebram o corpo humano e o ciclismo. 

Outro exemplo é Spencer Tunick, um artista americano 
que organiza grandes instalações artísticas de pessoas 
nuas cujos corpos são pintados. 

Um terceiro exemplo é o programa de TV da NTR 
Gewoon Bloot, onde crianças vestidas são expostas 
a adultos nus de forma educativa, para que possam 
comentar objetivamente a nudez humana. Lundy cita 
esses e outros exemplos não apenas como prova de 
que a nudez não é inerentemente sexual, mas tam-
bém de que a sociedade holandesa já é progressista o 
suficiente para não ver a nudez como um tema tabu. 
Portanto, a nudez pública não merece a legislação que 
possui atualmente.

Lundy acredita que a nudez pública ainda está sujeita 
a multa por causa de normas sociais anteriores. No 
entanto, as normas sociais estão sempre mudando, 
“caso contrário, as mulheres não poderiam usar calças 
compridas nem votar”. Ele acredita que a Holanda hoje 
é progressista o suficiente para aceitar a nudez pública 
e encoraja você a pensar sobre

“Por que o corpo  
nu pacífico é punível?”

Para saber mais sobre Thomas Lundy e sua petição, 
visite seupetição: (https://stanaakttoe.petities.nl/)
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O nudismo é um modo de vida que veio para ficar  
enquanto a humanidade existir. Bem, precisamente,  
o mundo precisa de mais nudistas. Vejamos porquê.

1. A sociedade pensa que nossos 
 corpos são indecentes e devem  
 ser cobertos de vergonha. 

A sociedade desaprova o nudismo devido às influências 
negativas criadas ao longo dos séculos. Uma vez que o 
corpo humano foi percebido como inocente, então a 
roupa se tornou nada mais do que um símbolo de  
dependência psicológica. Precisamos defender a pro-
moção positiva do nudismo, então a sociedade não tem 
mais medo do nudismo. Promover o nudismo ajuda a 
trazer uma sociedade mais nudista.Ajuda a acabar com 
os equívocos e aversão ao nudismo pelo público em geral!

2. O mundo ficou muito  
 dependente de têxteis.

Os requisitos de vestuário pioraram nos últimos sécu-
los. Isso pode ser devido à alta formação de civilizações 
desde o século 18 e as pessoas se acostumaram tanto 
com as roupas. Tem a ver também com o materialismo 
e a globalização. As religiões ensinaram sobre se vestir 
modestamente, e esses preconceitos agora estão ultra-
passados. A indústria têxtil ganha muito dinheiro com a 
confecção de roupas, e está provado que usar roupas 
como norma causa danos. Neste dia e idade, é a hora 
de voltar ao básico e viver nu.

3. Podemos nos dar melhor.  
 A roupa causa mais guerras e brigas. 

Em um mundo têxtil, nossas mentes nos dizem que‘é 
apenas diferente. Bem, isso é verdade em coisas como 
gostos e desgostos, destinos, histórias de vida e perso-
nalidades, mas em termos de como os corpos humanos 
se parecem e são, é‘não é tão único assim. 

As roupas nos dividem. Denotar classe social e status 
pelo vestuário causa um sentimento de inferioridade na 
classe social e no status. Portanto, o nudismo promove 
a igualdade. Com igualdade, portanto, respeitamos e 
nos damos muito mais.

 
 

4. Como nós, humanos,  
 fomos projetados para viver.
 
De todas as espécies da Terra, somos as únicas a en-
cobrir, e com vergonha. Nascemos nus, e nos primeiros 
anos de vida pode não ser grande coisa ficar nus, mas 
depois‘re lavagem cerebral para acreditar que estar nu  
é errado. A gente veio sem nada nesse mundo e tem 
gente falando que quer sair do mundo com casual com 
roupas. O que é a lógica disso?  
Todos os outros animais podem andar livremente nus, 
mas muitos governos e jurisdições criminalizam sim-
plesmente estar nus em público. Até quando teremos 
que lidar com isso? Uma vez que o mundo inteiro era 
nudista, à medida que a civilização avançava, veio mais 
isolamento do mundo natural. As roupas nos fazem 
sentir superiores a outras espécies. Devemos viver nus. 
Isto‘s faz sentido que fomos realmente projetados para 
viver sem roupas.

5. Atrocidades são mais 
 aceitas do que corpos nus. 

Vivemos em uma sociedade que aceita coisas como  
violência, guerra, estupro, abuso, sangue e tripas, mas 
fica horrorizada com a visão de corpos humanos nus. 
Vê como a roupa não é para vaidade e a modéstia não  
é sobre a roupa? Nossos corpos não são horríveis.  
Diferentes partes do corpo tornaram-se obscenas ao 
longo da história, especialmente nos últimos três  
séculos em certassociedades, enquanto coisas ruins 
como violência se tornam mais aceitáveis. As crianças 
podem jogar videogames violentos sem supervisão, 
mas não podem ver imagens nuas saudáveis   do corpo 
humano. Muitas pessoas não‘não se importa de assistir 
a violência na TV ou filmes, mas não‘Não quero ver  
nudez, por mais inocente que seja. Até as crianças 
veem a violência, sem que os pais se preocupem. 
 
Redes sociais como Instagram e Facebook permitem 
conteúdo horrível, mas os corpos humanos que todos 
temos são proibidos sem roupas. Não é à toa que te-
mos filhos criados para serem violentos. Como lutar em 
guerras, assistir a filmes violentos, xingar ou abusar de 
outras pessoas de maneiras diferentes pode ser algo 
para tolerar mais do que nudez? 

Precisamos de muito mais filmes, programas de TV,  
videogames e livros com nudez. Isto‘É injusto ter o cor-
po humano menos aceitável do que a violência. 
 
 

Por que el naturismo pode  
salvar nosso mundo
Fonte: https://zurueckzurnatuerlichkeit.wordpress.com                    Roman Lasota  
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6. O nudismo é uma  
 maneira saudável de viver. 

O nudismo provou ter muitos benefícios para a saúde.  
A saúde é muito importante–isto‘Não vale a pena ter 
dinheiro sem saúde. A saúde também é um dom  
precioso. Nadar, tomar sol e dormir nus são mais  
higiênicos do que fazê-los vestidos. 
 
O nudismo promove um estilo de vida mais saudável  
do que estar vestido normalmente. Por exemplo, ficar  
nu em um dia típico de verão ao ar livre ajuda a obter  
vitamina D de ficar cerca de 10 a 20 minutos ao sol e  
isso é muito saudável. O calor é mais adequado para a 
nudez, então não‘t temos transpiração excessiva em 
nossos corpos causando bactérias com mau cheiro. 
Então o corpo regula sua temperatura. O nudismo  
aumenta a auto-estima. O nudismo melhora a saúde e o 
bem-estar da sociedade. Devemos promover o nudismo, 
com melhor saúde entre os muitos motivos para  
promover o estilo de vida.

7. O nudismo promove a igualdade social.

Sem roupa podemos todos conversar no mesmo nível. 
Todo mundo é aceito, não importa o que seja no  
nudismo. As conversas são muito mais fáceis de  
começar. Essa igualdade promove mais paz. As roupas 
denotam quão rico ou pobre é, o que causa mais brigas. 
A roupa é uma das divisões sociais primárias. Sem  
roupa somos aceitos muito mais facilmente.

8. A vida é mais fácil.

Há muitas maneiras pelas quais estar nu facilita a vida 
do que estar vestido. Nadar vestido é insano e descon-
fortável. Por que usar roupas se‘s para não se aquecer? 

A roupa supersexualiza o corpo. O banho de sol nu evita 
as linhas feias do bronzeado. Nós não temos que nos 
preocupar muito com a lavanderia, o que provou ser um 
desperdício de tempo e recursos. A nudez pública ajuda 
a sociedade–a falta dela destruiu carreiras e arruinou 
severamente vidas. O nudismo promove um tempo de 
qualidade em família. O nudismo promove a saúde  
emocional, sexual, física e mental. A indústria têxtil  
quer o nosso dinheiro para o vestuário, mesmo quando 
não é necessário usá-lo. O nudismo promove mais  
proximidade com a humanidade. O nudismo ajuda a 
aproximar a humanidade muito mais como espécie do 
que qualquer religião, nacionalidade ou idioma pode  
fazer. 

As roupas são muito restritivas. A roupa costuma ser 
desconfortável. A roupa é feita com produtos  
químicos perigosos. Forçar roupas em qualquer  
pessoa deveria ser um crime e uma violação dos direitos 
humanos. Muitos lugares, vergonhosamente, proíbem a 
nudez pública, o que provou ter efeitos negativos.  
Há pessoas que estão tão descontentes com seus  
corpos que recorreram a coisas perigosas como  

bulimia e cirurgia plástica para alterar sua aparência.  
o que é injusto. A roupa é muitas vezes um símbolo de 
detestação do corpo. A roupa não‘t trazer felicidade.  
Como não ter nada para vestir quando não é necessário 
sentir vontade de não ter nada para comer? O nudismo 
nos ajuda a ser livres. A vida com certeza facilita com o 
nudismo.

 
9. Influências negativas nos levaram    
 a acreditar que nossos corpos devem  
 ser escondidos na vergonha.

Grande parte da sociedade tem uma aversão ao nudis-
mo. Influências negativas que são enormes influências 
em nossas vidas fizeram isso conosco. Nossos pais, a 
mídia e a religião nos ensinaram isso. Mesmo entre os 
nudistas mais ávidos, isso também pode afetá-los  
negativamente. Existem muitas proibições de nudez 
pública, códigos de vestimenta muito rígidos e muitas 
exigências de vestuário. Se isso não‘t acontecer de 
3.000 a 5.000 anos atrás, por que isso acontece agora?

A gimnofobia, o medo da nudez, foi normalizada e é 
grave. O medo da nudez é um medo irracional e  
excessivo. Nós‘não nascemos com nenhuma vergonha 
de nudez ou corpos humanos, assim como nós‘não  
nascemos com nenhum racismo ou outra  
discriminação ruim em mente. Nós‘é ensinado a  
não olhar para a nudez e a ficar nu para fora da vista 
dos outros. Isso não‘t interferir significativamente em 
nossas vidas diárias, mas, no entanto, deve chegar ao 
fim. Por quê? Porque levou a outros problemas, como 
detestação do corpo, baixa auto-estima e deficiências 
de vitamina D. Precisamos educar mais do que nunca 
agora sobre o nudismo. Isto‘s para o bem de todos nós.

10. Ajuda na aceitação e valorização do corpo.

Nossos corpos são lindos. Nascemos nus, então como 
estar nu pode ser rude e até obsceno? Com o nudismo, 
podemos ver como nossos corpos se parecem e  
aprender a amá-los, não importa o quê. Possivelmente 
não temos corpos perfeitos. Precisamos fazer algo para 
impedir que a mídia anuncie corpos perfeitos.  
Apenas humanos acham seus corpos nus ofensivos. 
Que injusto! Percebemos que nós‘re realmente não é 
tão diferente e cada corpo é excepcionalmente bonito.  
O corpo humano é um do mundo‘s coisas mais bonitas, 
então por que escondê-lo?

11. Nós‘estamos em um período de tempo 
 diferente e agora devemos viver 
 livremente nus novamente.

As atitudes em relação ao sexo e à nudez têm se  
inclinado para a esquerda há séculos, e os preconceitos 
antinudez religiosos antiquados não nos afetam mais. 
Nos séculos XVIII e XIX, as modas do vestuário cobriam 
todo o corpo, mas isso deveria‘não seja mais assim 
agora. No século 21, deveríamos poder ficar nus nova-
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mente com mais descriminalizações da nudez pública. 
Com os ditados sobre o clima em mudança, que‘é uma 
boa razão para permitir ficar muito mais nua também. 
Nós‘Tivemos que lidar com problemas de falta de  
nudismo em nossas vidas, e o nudismo também está 
crescendo em aceitação. No século 21, devemos estar 
nus em um nível mainstream.

 
12. O nudismo não‘t discriminar  
  e de fato é para todos.

O nudismo é de fato para qualquer um e todos se  
divertirem. A única coisa que nos impede de sermos  
nudistas são nossas roupas. Podemos ser nudistas em 
qualquer idade. O nudismo é para bebês a mais de 100 
anos. Nudismo é para homens e mulheres. O nudismo  
é para todas as raças, etnias e origens nacionais.  
Nudismo é para pessoas com qualquer deficiência.  
Nudismo é para todas as alturas. O nudismo é para  
todas as nações e territórios. O nudismo é para todas 
as esferas da vida. As crianças são‘t prejudicado pelo 
nudismo. O nudismo é para todas as nacionalidades. 
Não‘Não importa quem seja, o nudismo é para todos! 
 
 
13. Nossos corpos estavam‘t 
  feito para ser coberto.

Nós éramos‘t feito para usar roupas. Além da proteção 
física para o frio e intempéries e para a realização de 
atividades perigosas, as roupas não servem para nada. 
Menos ainda fomos projetados para encobrir a ver-
gonha. Nossos pais, a mídia, a religião, os costumes e a 
pressão dos colegas nos dizem para ter vergonha de 
nossos corpos e cobri-los de vergonha. Nós‘também 
são animais e devem ser livres para estar nus em qual-
quer lugar a qualquer momento prático. 

14. Não há partes do corpo feias ou ruins.

Certas partes do corpo foram designadas como“pe-
daços impertinentes”. Por quê? Muita lavagem cerebral. 
Isto‘Não é diferente censurar uma parte do corpo ou ou-
tra. Partes do corpo são censuradas em filmes, progra-
mas de TV e em qualquer outro lugar em que essas 
imagens estejam, com certas exceções de certas cul-
turas. Nossas nádegas, genitais e mulheres‘s seios são 
censurados e isso ensina vergonha nas partes do cor-
po. Elas‘Também são partes naturais do nosso corpo, 
como todas as outras partes do corpo, e não são feias 
ou ruins. Corpos humanos nus precisam ser muito mais 
vistos, e ter menos violência e outras coisas cruéis e 
feias ao redor. 

15. O nudismo é divertido.

Devemos nos perguntar como o nudismo pode ser di-
vertido. De fato é! Podemos ser autorizados a correr liv-
remente nus quando crianças e muitos de nós já nada-
mos nus pelo menos uma vez também. Isso realmente 
nos ajuda a não ter vergonha de nossos corpos, pois a 
vergonha do corpo sempre dói. Todo mundo deveria 
tentar pelo menos o nudismo. Qualquer um pode ser um 
nudista. Um dia todos estarão nus novamente, e eu de-
finitivamente estou ansioso por esse dia. O nudismo é 
importante para a humanidade. Estar nu é divertido e vi-
ciante de um jeito bom. Uma vez que tentamos o nudis-
mo, pelo menos o mais provável é que não‘Nunca mais 
quero voltar às roupas. Tudo fica melhor quando esta-
mos nus. Assim ajudamos a promover o nudismo!

A boa notícia é que há cada vez mais nudistas no mun-
do. O futuro pode ter ainda menos roupas do que agora. 
Promover o nudismo e muitos mais podem experi-
mentá-lo. Temos cada vez mais nudistas até que todos 
no mundo sejam nudistas novamente!

Hermanamiento Naturista
Já alguma vez imaginou um mundo naturista em que 
estamos todos ligados uns aos outros, apesar das  
distâncias e diferenças que por vezes nos separam? 

A Federação Naturista Internacional está a lançar o seu 
programa de geminação, com base no sistema que já 
existe entre diferentes cidades do mundo. Alguns  
clubes já o testaram, com muito sucesso. 
Naturistas de diferentes países estabelecem ligações 
quase familiares, juntamente com as vantagens  
oferecidas aos visitantes do seu clube irmão.  
As trocas são enriquecedoras e abrem os nossos  
clubes a uma frente internacional.

Estamos quase todos geminados com outras cidades 
de todo o mundo. Pode contactar pessoalmente  
o clube naturista da sua cidade gémea ou,  
se não tiver a certeza, teremos todo  
o prazer em ajudá-lo.
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Prazo para artigos remeter:  
20 o Julho 2022

lançamento do Focus mais 
recente: 05 o Agosto 2022

Foco Agosto

Naturismo em Portugal
Sol, mar e vindimas a nú!                                                       Filipa Gouveia Esteves
O Naturismo em Portugal tem o seu primeiro registo 
nos anos 20 do século passado, associado à  
Sociedade Naturista Portuguesa. Nesta altura  
praticava-se já a nudez nas praias da Costa da  
Caparica, no Concelho de Almada, perto a Lisboa.

Com o regime politico ditatorial, os movimentos  
naturistas ficaram limitados às correntes vegetarianas 
e de medicinas alternativas. A nudez era proibida e  
associada ao crime de “atentado ao pudor”.  
Só depois do 25 de Abril de 1974 se (re)começam a 
gerar as movimentações ligadas à prática da nudez 
colectiva.Três anos depois do fim da ditadura nasce,  
em 1 de Março de 1977 a FPN - Federação Portuguesa 
de Naturismo.

Mas a primeira Lei Naturista surge apenas em13 de 
Agosto de 1988, a Lei 92/1988
foi a primeira manifestação do reconhecimento público, 
político e oficial da prática naturista em Portugal. Aqui 
reconheceu-se a Legalização da Prática do Naturismo 
em Portugal.

A zona costeira portuguesa extende-se por cerca de 
1230km, dos quais cerca de  934Km são areais, com 
cerca de 16km de areias oficiais Naturistas. Dos 934Km, 
muitos são os areais onde existe uma tradição Naturis-
ta em comunhão com o modo têxtil. De Norte a Sul de 
Portugal podemos encontrar muitas praias toleradas ou 
de uso e costume Naturista, isto é, não são praias ofici-
ais mas são praias onde é habitual encontrar banhistas 
naturistas e texteis em conjunto. Com zonas distintas 
de utilização, as areas Naturistas ficam normalmente a 
sul da praia que lhe dá o nome. 
Rodeados de sol temos 9 praias oficias Naturistas. 
www.fpn.pt/praias_naturistas.html

Presentemente todas as praias Naturistas Oficiais en-
contram-se a sul do Rio Tejo. Até esta data os Concel-
hos de Almada e Odemira têm duas praias oficiais na 
sua área geográfica. Esperamos que outros lhes sigam 
as pegadas e que outros abram as suas portas a novas 
praias Naturistas, localizadas a norte do Rio Tejo. É 
agora necessário proporcionar aos Naturistas do Centro 
e Norte do país outro conforto na prática naturista, 
bem como aos milhares de turistas Naturistas que nos 
visitam anualmente.  São vários os alojamentos e cam-
pings que recebem anualmente milhares de visitantes 
Portugueses e do resto do mundo.   
http://www.fpn.pt/alojamentos.html

Portugal tem várias actividades naturistas que reunem 
durante todo o ano naturistas de vários locais do país. 
Nos meses de inverno realizam-se sessões de piscina 
naturista, yoga nu, meditação ou simples convívio e 
picnics. Durante o verão realizam-se vários convívios 
em diversos campings que incluem sempre grandes 
almoços de barbecue. Já foram realizados alguns 
passeios de barco e pela primeira vez, em 2021, fez-se 
uma vindima nú, que foi um verdadeiro sucesso.
Este ano a atividade da vindima irá realizar-se nova-
mente durante o mês de Agosto, no dia 20, promovida 
pelo Clube Naturista do Centro, prometendo ser nova-
mente um sucesso. Esta segunda edição da vindima 
nua está aberta a todos os membros da INF-FNI que 
nos queiram visitar. Podem obter informações aqui, e 
inscrever-se na única vindima a nú de Portugal https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqImRCRmS-
ZR0-TiI2HT5XD9bK95BJS60yRUu8vkDJUcI3SZQ/viewform

A Federação Portuguesa de Naturismo com os seus 45 
anos, promove a união dos naturistas portugueses pre-
tendendo divulgar e dignificar o naturismo em Portugal. 
Somos Mulheres e Homens, famílias, que diariamente 
fazemos do Naturismo o nosso modo de vida.
Naturismo em Portugal é estar vivo, é simplicidade...  
é o mais simples sentido de Ser Humano,  
sem preconceitos, naturalmente!

Calendário

02.09. - 04.09.2022 
EuNaT Torneio de petanque 
Sonnensee, Hanôver, Alemania      
Os formulários de registo estão disponíveis no EuNat 
download: https://downloads.inf-fni.org/eunat/ 
Infos: https://www.sonnensee-hannover.de/ 
Organizado por: EuNat, eu-office@inf-fni.org

24.09. - 02.10.2022 
Reunião familiar na europa do sul
El Portus, Espanha   
Mais informações e registo no sítio web:  
https://naturismo.org/2022/01/portus-2022/ 
Organizado por: FEN, fen@naturismo.org 


