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Grupo de trabalho analisando  
a adesão e o financiamento  
do INF-FNI
Um novo grupo de trabalho, criado para analisar a 
adesão e o financiamento do INF-FNI, terá sua primeira 
reunião neste mês (janeiro de 2023).

Christo Bothma, nosso assessor África-Ásia-Pacífico 
com sede na África do Sul, está presidindo o grupo.  
Tem os seguintes termos de referência:

“O grupo de trabalho irá considerar o sistema de fili-
ação, incluindo como trazer novas federações para o 
INF-FNI. Isso pode incluir novas formas de associação 
e maior uso do status de observador. Deve também 
olhar para o financiamento da organização: se a venda 
de selos continua a ser a melhor forma e, se não, que 
outros sistemas podem ser preferidos.”

No momento, as regras permitem que apenas  
Federações nacionais sejam membros da INF-FNI,  
e apenas uma dessas federações de cada país pode  
ser reconhecida. Agrupamentos não nacionais e  
organizações que representam várias federações não 
são elegíveis. As regras relativas aos observadores 
foram relaxadas após o Congresso Mundial em 2021, 
então os observadores agora têm a oportunidade de 
falar, mas não votar, nos Congressos. Outros grupos, 
incluindo entidades comerciais como resorts, podem 
se tornar membros extraordinários, mas precisam da 
permissão de sua federação nacional. Os indivíduos 
também podem se tornar membros extraordinários 
se morarem em um país onde não haja federação de 
membros.

A organização é financiada por meio da venda de selos 
do INF-FNI. As federações devem comprar um número 
de selos equivalente ao número de membros que pos-
suem no final de cada ano, e cada membro individual 
deve levar um selo em seu cartão de membro nacional.  
 

O grupo de trabalho irá considerar se este sistema pre-
cisa ser modernizado e quais alternativas podem existir.

Christo já pediu ideias e sugestões às federações  
membros e receberá sugestões.

O grupo de trabalho foi criado após discussões no 
Congresso Mundial em Luxemburgo em outubro de 
2022. Espera-se que seja apresentado a tempo para o 
próximo Congresso planejado para o outono de 2024. 
Quaisquer alterações exigirão o acordo das  
federações membros.

Calendario

10.03. - 12.03.2023 
Reunião EuNat
Bonn, Alemanha   
Informações sobre o evento no nosso sítio web:  

https://inf-fni.org/de/eunat-konferenz-2023/ 
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Hiperrealismo no  
Museu Maillol em Paris
A Associação Naturista de Paris (ANP), já conhecida 
como a força motriz por trás da criação do parque  
naturista de Paris em 2017 e das visitas ao museu  
naturista do Palais de Tokyo em 2018 e da Cinéma-
thèque em 2020, colaborou com Tempora (empresa de 
eventos culturais) em três noites naturistas no Museu 
Maillol em Paris, para a exposição “Hyperrealism. Isto 
não é um corpo.“ Mais de 700 pessoas assistiram a 
estas sessões em novembro de 2022, que começaram 
com uma visita de imprensa, a que se juntaram mem-
bros da direcção nacional da Federação Francesa  
de Naturismo, e um certo número de jornalistas que 
decidiram jogar o jogo colocando-se na pele real de  
um naturista.Na sequência deste sucesso, o museu 
convidou a ANP para três sessões extra no dia  
19 de janeiro, com mais de 260 visitantes.

Tal como em eventos anteriores deste género em Paris, 
houve uma perfeita paridade de género, com um grande 
número de jovens com menos de 30 anos. Além disso, 
para quase metade dos participantes, foi a primeira 
experiência naturista. É muito chique, muito parisiense, 
poder dizer que a sua iniciação no mundo naturista foi 
numa visita a um museu!

A reação do convidados foi interessante. Chegando  
ao local, poucos ousaram olhar para o presidente e  
o vice-presidente da ANP, quem estavam nús ao  
cumprimentarem os visitantes e os encaminharam 
para os vestiários. Em seu retorno, eles mesmos já nus, 
tiveram tempo de se acostumar um pouco e no final da 
visita vários disseram que ficaram desapontados por 
terem que se vestir e voltar ao mundo “real”.

A repercussão da exposição foi bastante unânime,  
com grandenúmerode visitantesdizendoo quanto  
apreciavam as peças „normais“, aquelas que most-
ravam o corpo humano com todos os seus atributos 
naturais, e o aspecto da idade e da experiência  
visíveis em certos rostos.

Desde o dia seguinte à primeira noite, muitos desses-
novonaturistas entraram em contato com a ANP para 
agradecerelespara a organização e para pedir mais 
informações sobre nossas atividades. A abertura do 
parque naturista e a visita ao Palais de Tokyo permiti-
rama ANPpara aumentar o número de sócios do clube.
Elasespero reviver isso graças ao sucesso deste novo 
evento.



Federações Foco . Fevereiro 2023                                                                                                       Página  3

A Federação Naturista Italiana (FENAIT) promoveu e  
organizou a #Naturistinfesta, um encontro nacional  
proposto aos naturistas italianos no final do verão,  
de 9 a 11 de setembro de 2022, em Jardins Suncave  
em Cerveteri (perto de Roma), em colaboração com 
UNAIT, a associação naturista da região do Lácio.

Os 3 dias caracterizaram-se por um rico e variado  
programa destinado a tornar o fim-de-semana o mais 
agradável possível, com actividades lúdicas, boa gast-
ronomia e descontração no bonito parque e piscina do 
local de alojamento.

No primeiro dia, apesar da greve nacional dos trens, 
chegaram naturistas de toda a Itália e um da França  
representando a ANP, a Associação Naturista de Paris. 
Sandrine veio ao encontro para cimentar a amizade  
entre a ANP e a UNAIT, duas associações recentemente 
geminadas no âmbito do programa de geminação do 
INF-FNI, lançado este ano.

Durante o evento, um grupo de profissionais holísticos 
esteve disponível tanto para massagens individuais  
como para experiências de meditação em grupo  
tornando o contexto muito acolhedor e agradável.
   
Foi possível deixar a pele ainda mais alegre e colorida 
durante uma sessão coletiva de pintura corporal, 
bem como interação social.

Meditação, yoga e outros holísticos também estavam 
Durante o evento, dois fotógrafos trabalharam juntos 
para obter a „melhor foto naturista“.  

Essa ideia ajudou a tornar o evento ainda mais  
agradável e harmonioso, criando um álbum de  
memórias dos três dias no Suncave Gardens. 
 
No sábado à noite todos os participantes se reuniram à 
beira da piscina para o jantar de gala, onde foi servido 
um rico buffet com animação musical. A noite foi  
encerrada com agradecimentos da Presidente da 
FENAIT, Lele Fornaca, e um presentinho para todos  
os participantes.

O evento terminou no domingo na praia naturista  
vizinha de Sabbie Nere, onde os membros da UNAIT 
ofereceram almoço a todos os naturistas na praia.  
Aqui, hospitalidade, alegria e alegria estavam por  
toda parte. Também recebemos a visita da vereadora  
de serviços sociais do município de Santa Marinella, 
que se mostrou totalmente sintonizada com os valores 
de harmonia e respeito que reinaram durante todo o 
evento.
 
A #Naturistinfesta teve muito sucesso e esperamos  
que se torne um evento anual promovido pela FENAIT, 
onde naturistas italianos e internacionais possam 
estreitar ainda mais as relações sociais e enriquecer  
a sua história pessoal, motivados por uma forte e  
autêntica paixão pelo naturismo e pela sua cada vez 
mais rápida crescimento.

Gabriella Carrera
Conselheira da FENAIT

Naturistinfesta 2023
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INF - FNI Secretariado Geral

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

SAY HELLO

50a Gala Internacional  
de Natação Naturista
De 4 a 6 de novembro de 2022, a Gala do 50º  
Aniversário da Natação Naturista aconteceu em  
Belgrado, Sérvia, na piscina do centro esportivo  
„25. Maj – Milan Gale Muškatirović“.

Mais de 90 participantesde 13 diferentes organizações 
naturistasestiveram presentes no fim de semana.  
60 nadadores competitivos, 12 juízes e controladores,  
1 salva-vidas, 1 fotógrafo, 1 jornalista e os demais  
representantes dos organizadores e convidados.  
O encontro deste ano também contou com a presença 
de representantes do EuNat e do INF-FNI.

Todos os participantes ficaram hospedados no  
Mona Plaza Hotel nas imediações da piscina. Todos 
receberam um pacote de brindes dos organizadores  
para comemorar o evento, os melhores nadadores  
receberam medalhas de ouro, prata e bronze por suas 
colocações, e as três melhores federações receberam 
taças de 1º, 2º e 3º lugares.

Os participantes divertiram-se no jantar de gala com 
boa música e foram organizados dois passeios por  
Belgrado para todos.

Devemos mencionar especialmente que os convidados 
foram autorizados a usar o espaço do hotel sem roupas 

nos locais onde eles mais se reuniam, enquanto na pis-
cina todos, exceto os juízes, estavam nus.  
 
O encontro transcorreu em um ambiente extraordinário 
de confraternização e, segundo depoimentos dos  
convidados, todos se divertiram muito na Sérvia.  
 
Com a ajuda do parceiro Nenex, foi providenciado um 
transfer do aeroporto em ônibus de luxo para todos os 
participantes. O almoço na piscina foi oferecido em  
cooperação com a empresa Just Catering, as medalhas 
e taças foram entregues pela fundição Strong K e os 
presentes para os participantes foram fornecidos em 
cooperação com a Organização de Turismo da Sérvia e 
o centro de impressão Jovšić.
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No início de Dezembro, recebi a notícia de Jiri Böhm de 
que George Volak nos tinha deixado para sempre. Claro 
que eu sabia que a sua saúde não tinha sido tão boa 
durante algum tempo, mas quando a notícia lhe chega 
sobre a morte de uma pessoa que não era apenas um 
colega mas também um amigo, ficamos chocados e 
muito tristes.

George, tal como eu, tem estado activo no e para o INF-
FNI como membro do CC desde 1998. De 1998 a 2006, 
foi assessor das Federações Não-Europeias. Em 2006, 
assumiu o secretariado do INF-FNI e após o então Pre-
sidente Wolfgang Weinreich se demitir por razões de 
saúde em 2007, George também exerceu o cargo de 
Presidente até 2008. Após a minha eleição como Presi-
dente, a excelente cooperação com George e Nancy 
tornou-se também uma amizade, que continuou quan-
do ambos terminaram as suas actividades para o INF-
FNI em 2010.

George, nascido na República Checa, fugiu do anterior 
regime via Áustria e Canadá para a América na sua ju-
ventude. George teve um filho e uma filha do seu pri-
meiro casamento, e com a sua segunda mulher Nancy 
realizou um grande sonho na vida. Construiu e abriu um 
campo naturista perto de Nashville. A Loja Rock Haven 
Lodge.

Tornou-se membro da Associação Americana para o 
Recreio Nu (AANR), onde foi eleito presidente por três 
mandatos. 

Em 2006 regressou ao seu país natal, e a partir de 2015 
foi presidente da Associação Naturista Checo-Morávio. 
Ele deu uma contribuição fundamental para a preserva-
ção e desenvolvimento do naturismo na República 
Checa durante um período difícil. 

George também deixou a sua marca na Federação 
Checa e no INF-FNI, pelo que estamos todos gratos e 
todos nós manteremos viva a memória de George.

Sieglinde Ivo

Adeus a George Volak

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

UNI . Unione  
Naturisti Italiani
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Nas falésias ou nas montanhas?  
Não, para o Sonnensee

Quando se pensa numas férias despreocupadas num 
parque de campismo, pode pensar-se em grandes  
zonas com excelentes praias junto ao mar ou ter em 
mente as montanhas. O acampamento naturista de 
esportes familiares e natureza em Sonnensee não  
tem nada disso.

No entanto, de acordo com as avaliações dos hóspedes, 
as instalações do clube de aproximadamente 650.000 
metros quadrados do BffL Hannover eV são um dos 
parques de campismo mais populares da Europa.  
E pela quarta vez consecutiva! Nossa equipe sente que 
o idílio no coração da área de proteção paisagística 
„Altwarmbüchener Moor“ com o Sonnensee de 170.000 
metros quadrados e sua excelente qualidade da água 
convida você a relaxar. A gestão ecológica e o pacote 
Hanover com a enorme floresta da cidade e os muitos 
pontos turísticos completam a estadia perfeita. 

Se você quiser experimentar algo diferente depois de 
todo o descanso e das muitas oportunidades esporti-
vas, pode ir ao centro da cidade nas proximidades de 
bicicleta ou transporte público. Devido à ampla gama de 
possibilidades, muitas famílias passam as férias no 
Sonnensee. Enquanto isso, mais de 440 avaliações fo-
ram enviadas para o acampamento naturista em cam-
ping.info. „Excelente“ é o veredicto do clube, que celeb-
rou o seu 75º aniversário no ano passado com cerca de  
500 relvados permanentes para caravanas e  
caravanas e 60 relvados para visitantes. 

Camping.info, o principal portal europeu de informações 
e reservas com cerca de 90 milhões de visualizações de 
página anualmente, apresenta um prêmio anual para os 
100 parques de campismo mais populares da Europa e 
os 10 melhores sites de outros países. O prêmio é agora 
um dos prêmios mais cobiçados da indústria de cam-
ping e é puramente um prêmio do público - sem júri ou 
decisões discricionárias.

Este ano, mais de 230.000 avaliações de mais de 
150.000 campistas formaram a base para o prêmio,  
que foi apresentado pela camping.info pela 12ª vez.  
Havia mais de 23.000 vagas de 44 países europeus para 
escolher. Graças à fórmula comprovada, que leva em 
consideração principalmente a satisfação do hóspede  
e o número e pontualidade das avaliações, não são 
apenas os lugares altos que entram no ranking.

Achamos ótimo termos conseguido estar entre os  
cursos mais populares da Europa pelo quarto ano  
consecutivo. De acordo com uma avaliação do  
camping.info, nosso acampamento naturista de  
esportes familiares e natureza em Sonnensee ficou em 
16º lugar na Europa, 8º lugar na Alemanha e 2º lugar na 
Baixa Saxônia este ano. Você pode encontrar todas as 
informações abaixo https://www.camping.info/award.

Achamos fascinante que camping.info também  
compilou um ranking dos parques de campismo mais 
populares para naturistas e que o BffL está listado lá 
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como o site mais popular. Toda a avaliação está em alta 
https://www.camping.info/go/fkkencontrar

E depois há mais um prémio especial: a melhor  
classificação geral na categoria “Simpatia”  
também vai para a equipa Sonnensee este ano.

Do nosso ponto de vista, o nosso slogan “Viver o  
naturismo em harmonia com a natureza”, aliado a um 
elevado grau de simpatia, limpeza, serviço e qualidade, 
parece ter sido a chave do sucesso deste ano.

As modernas instalações sanitárias, as diversas  
instalações esportivas, as dez colônias de abelhas e  
o mel Sonnensee, o grande número de árvores altas  
do pomar e as espirais de ervas completam nosso  
conceito.

Nos últimos anos, através do aumento do trabalho de 
relações públicas, também conseguimos receber um 
grande número de pedidos de adesão ao NaturistCamp 
em Sonnensee, aumentando o número de membros  
para mais de 1.500 pessoas e desenvolvendo a  
associação para ser à prova de futuro.

Também somos muito visíveis em outra área, porque a 
„Natação Nua de Ano Novo“ anual atrai repetidamente 
dezenas de nadadores a Misburg e é extremamente  
popular. No 8º mergulho nu de ano novo deste ano,  
a água na área da praia do lago não precisou ser  
especialmente limpa de gelo para os nadadores,  
já que a água estava „quente“ a três graus e o ar  
quase 15 graus . Claro, os mais de 80 espectadores 
aplaudiram os bravos atletas enquanto eles pulavam  
na água fria. Os nadadores corajosos então se encont-
raram na área de sauna próxima para se aquecer, onde 
já fizeram suas previsões de quão fria a água pode estar 
no próximo ano para o 9º mergulho nu de Ano Novo. 

Gostaria de referir uma coisa: não somos um parque  
de campismo! Somos algo muito melhor. Um clube 
esportivo familiar para naturistas com uma grande  
comunidade, uma infraestrutura semelhante a um 
acampamento em um „paraíso“ no Sonnensee nos  
arredores de Hanover.

Se você está a caminho do norte, você é mais do que 
bem-vindo para nos visitar para uma estadia curta ou 
longa. Você pode encontrar mais informações em  
nosso site https://www.sonnensee-hannover.de retirar. 
Estamos ansiosos para você. 
 
Jan Schlegel, 1. Presidente


