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24 DE MARÇO – ALMOÇO - ANIVERSÁRIO DA F.P.N. E INAUGURAÇÃO DA SEDE E SPA NATURISTA 
 
Constituiram grandes momentos de exaltação naturista para os mais de sete dezenas de membros que se 
associaram à efeméride e que conviveram nas diferentes iniciativas que a FPN levou a efeito. 
O almoço decorreu num espírito de grande convivialidade e cremos que, pelas opiniões que nos chegaram, 
que a escolha foi concensual. 
 

                           
 

Almoço no restaurante “Papo Cheio” 
 
Quer a sede, quer o SPA foram pequenos para acolher toda a gente que acorreu, inclusivé do norte e do sul 
de Portugal, para assitirem e participar nas actividades. 
 

                          
 

À esquerda: um dos fundadores da FPN vai apagar as velas do Bolo de Aniversário 
À direita: o companheiro Pedro Mota descerra a placa da inauguração da sede que lhe é dedicada 

 

              
 

Perspectivas da sala de entrada na nova sede 
 

Oportunamente a FPN estabelecerá e informará todos os membros associados do(s) dia(s) e horário(s) em 
que poderão deslocar-se à sede para tratar de qualquer assunto, pedir informações ou, simplesmente, trocar 
“dois dedos de conversa”. 
 



  
 
O SPA naturista no Hotel Villa Ricca registou um record de presenças neste dia. Ninguém quis deixar de 
experimentar esta infraestrutura que mensalmente proporciona um bom “relax”, utilizando o sauna, o banho 
turco, a piscina, o ginásio e, brevemente, o jacuzzi, e que permite um convívio entre os naturistas 
federados. 
Foi um dia realmente especial para os naturistas portugueses. Participaram nas diferentes actividades sócios 
do CNC, SPN e ANP que, assim, se quiseram associar à FPN na comemoração do seu 30.º Aniversário. 
 
PISCINA NATURISTA – EM ABRIL NO 3.º DOMINGO   
 

Informamos todos os interessados que, devido à Páscoa, a sessão naturista na piscina municipal Baptista 
Pereira terá lugar no dia 15 de Abril, entre as 17:00 e as 19:00 horas, como habitualmente. 
Não deixe de aproveitar mais uma oportunidade de saudável exercício e convívio entre naturistas. 
 

    
 

Consulte toda a informação, regulamento e preços em: http://www.fpn.pt/fed/piscina.html 
 

 
PAGAMENTO DE QUOTAS PARA 2007 
 

Não se esqueça de renovar a sua condição de associado, pagando a sua quotização ao seu clube/associação 
e de pedir o seu sêlo FPN/INF que revalida o seu Cartão Naturista que lhe dá acesso, eventuais descontos 
em centros naturistas em Portugal e no estrangeiro. Essa renovação é indespensável, também, para garantir 
o Seguro de Acidentes Pessoais e descontos, para todos os que participam nas iniciativas “in-door” da FPN 
e/ou clubes, como é o caso da Piscina e SPA/Health Club em Lisboa.  
Lembramos, igualmente, que o não pagamento da quotização até ao final de Março obriga à suspensão dos 
direitos como federado, o que significa a perca das vantagens associadas ao Cartão Naturista FPN/INF. 
Regularize, por isso, a sua situação. 
 
FESTA DA PRIMAVERA DA S.P.N. – SOCIEDADE PORTUGUESA DE NATURALOGIA 
 
Ao contrário do que foi anunciado no anterior INFOFED a Festa da Primavera da SPN terá lugar sim no  
sábado dia 14 de Abril no Salão da Sede daquela nossa associada. Será homenageado o associado Manuel 
Pinhol da Encarnação e haverá lugar a mais um delicioso jantar vegetariano, como é norma naquela 
associação. Pedimos desculpa pelo erro e informamos que ainda se poderá inscrever.  
Consulte o site da SPN em: 
http://web.mac.com/spn.alecrim/iWeb/SPN/SPN.html e fique a par das múltiplas iniciativas daquela 
instituição quase centenária e de utilidade pública. 



 
A J.P.N. REALIZA NOS DIAS 6 A 8 DE ABRIL UM FIM DE SEMANA NUMA “QUINTA ECOLÓGICA” 
 
O núcleo federativo “Jovens Pelo Naturismo” leva a efeito mais uma das suas múltiplas actividades, 
especialmente vocacionadas para o sector juvenil na faixa etária dos 18 aos 30 anos. 
Desta vez o local escolhido foi a “TERRAMADA” que fica próximo da Barragem de Beliche e resulta de um 
projecto de “Permacultura” que visa preservar a Natureza, num quadro de equilíbrio e sustentabilidade 
ecológica. As informações detalhadas sobre este encontro estão disponíveis no fórum da JPN em 
http://www.phpbbserver.com/jpn/viewtopic.php?t=346&mforum=jpn.  
Inscreve-te até ao dia 1 de Abril através do email: jpn@fpn.pt 

 
ENCONTRO DE PRIMAVERA DO C.N.C.  
 
O Clube Naturista do Centro realizará a partir de 28 de Abril o seu Encontro Naturista da Primavera, o qual 
terá lugar no Parque de Campismo da Quinta dos Carriços em Salema no Algarve. O programa detalhado 
será oportunamente difundido pelo clube. 
 
CHURRASCADA DA PRIMAVERA – UMA INICIATIVA DO C.N.A. 
 
A 22 de Abril terá lugar em Almansil – Loulé, uma Churrascada da Primavera, numa iniciativa do Clube 
Naturista do Algarve. Para informação detalhada, queira contactar o CNA. 
 
SPA/HEALTH CLUB NATURISTA 
 
 

  
 
Devido à realização do Encontro de Primavera do CNC, a sessão naturista no SPA em Abril, terá lugar no 3.º 
Sábado, dia 21, no horário habitual das 18:15 às 20:15 horas. 
Não deixe de participar em duas horas de puro “relax” no banho turco e sauna ou de algum exercício no 
ginásio e na piscina. 
 
NOVA WEB DA FEDERAÇÃO  
 
Não deixe de visitar o novo web site da FPN, o qua foi totalmente revisto, quer no toca ao design, quer a 
conteúdos. Estamos certos que a “nova imagem” reforçará de forma significativa a nossa presença junto da 
comunidade naturista e da sociedade em geral. Tal como havíamos prometido no início do mandato 
federativo, concretizámos mais dois dos grandes desafios – uma sede e uma nova web.  

   
VISITE REGULARMENTE O NOSSO SITE EM www.fpn.pt E MANTENHA-SE INFORMADO! 
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