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II ENCONTRO LUSO ESPANHOL DE NATURISTAS DA FEN/FPN 
 
Em 2008, o (2.º) Encontro FEN/FPN para naturistas terá lugar em Costa Natura, um resort tipo 
aparthotel (naturista), situado em Estepona, na pronvíncia de Málaga. 
O Encontro decorrerá entre os dias 30 de Abril e 4 de Maio, com 4 noites de alojamento nos 
apartamentos a reservar, previamente e de acordo com as instruções que pode seguir através da 
página web: http://www.fpn.pt/vivernu/encontro_fen.php, inserida no nosso “site”. 
Informamos, entretanto, que foram já atingidos os primeiros 80 participantes, entrando-se na 2.ª 
fase de reservas. 
 

   
 
PISCINA COBERTA E AQUECIDA – EM FEVEREIRO NO 2.º DOMINGO, DIA 10 – HORÁRIO DE 
UTILIZAÇÃO NATURISTA DAS 17 às 19 HORAS – NATAÇÃO – JOGOS – HIDROGINÁSTICA     
 

Informamos todos os interessados que, a próxima sessão naturista em piscina municipal voltará a ter lugar 
na Piscina Municipal da Penha de França, já que a reparação estrutural que irá decorrer na piscina 
Baptista Pereira, em Alcântara, deverá prolongar-se durante alguns meses. A piscina fica situada na Calçada 
do Poço dos Mouros, n.º 2 (ao Chile), em Lisboa.  
Não deixe de aproveitar mais uma oportunidade de um saudável exercício de hidrogisnástica, natação e de 
jogos, além do agradável convívio entre naturistas.  
Não se esqueça do Cartão Naturista FPN/INF que assegura o preço especial de participação e o seu seguro 
de acidentes pessoais nesta actividade específica. 
 

 
 

Consulte toda a informação, regulamento e preços em: http://www.fpn.pt/fed/piscina.html 
 
NOVO FOLHETO DE DIVULGAÇÃO NATURISTA 
 
Em http://www.fpn.pt/faqs/panfleto.php encontrará disponível o novo desdobrável da FPN, que poderá 
imprimir, para nos ajudar na divulgação do Naturismo. Contamos consigo! 



ASSEMBLEIA GERAL DA F.P.N. 
 
Relembramos todos os membros associados individuais e clubes/associações federados que a FPN realizará 
uma Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de Fevereiro, a partir das 21 horas, para apresentação, discussão 
e aprovação do Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal relativos a 2007, proceder à Eleição dos 
Órgãos Sociais para o biénio 200/2009 e ainda Informações. 
A assembleia decorrerá na sede da Sociedade Portuguesa de Naturalogia, sita na Rua do Alecrim, n.º 38 – 
3.º em Lisboa. 
Entretanto, na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de Janeiro p.p., foram aprovadas alterações 
estatutárias (e o novo logotipo da FPN) que serão divulgadas, oportunamente, na nossa web. 
 
BRASIL – REAFIRMADA A ESCOLHA DE TAMBABA COMO LOCAL DE ACOLHIMENTO DO PRÓXIMO 
CONGRESSO MUNDIAL DE NATURISMO DA I.N.F. 
 
Depois do Comité Central da INF ter decidido proceder a nova votação, para definição do local de realização 
do 31.º Congresso Mundial de Naturismo, as Federações Nacionais voltaram a reafirmar a sua opção pelo 
Brasil. 
Este país, cuja candidatura foi apoioada, desde a primeira hora, pela FPN, tinha já merecido uma apreciação 
favorável no último Congresso, realizado em Espanha, em 2006.  
Contudo, o Comité Central da INF, baseando-se na ausência de informações concretas da FBrN, suscitou 
nova votação. 
A FPN envolveu-se, novamente, na defesa do Brasil, contestando a decisão da INF de proceder a nova 
votação e fazendo um apelo ao cumprimento do compromisso largamente assumido no último congresso, 
para além da necessária solidariedade, para com a FBrN, numa altura conturbada da sua história, em que 
viu fragilizada a sua situação interna e a própria organização do congresso, por motivos alheios à sua 
vontade e responsabilidade.  
O nosso apelo teve eco junto das outras Federações, já que o resultado da nova votação deu 124 votos ao 
Brasil e 97 à Croácia, 2.º classificado, constituindo, assim, uma dupla vitória para o Naturismo de expressão 
lusa. 
Brevemente, dedicaremos ao Congresso Naturista do Brasil, uma edição especial do INFOFED. 
Entretanto, a FBrN havia reafirmado à INF e a todas as outras federações, a sua expressa vontade de o 
organizar, estando acessível uma informação detalhada em: http://www.fbrn.com.br/31/ 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO PÚBLICO NA SEDE DA FEDERAÇÃO  
 
A sede da FPN, sita na Rua da Quinta das Lavadeiras, n.º 14 A na Ameixoeira em Lisboa (ao Lumiar), 
passará a estar aberta no 2.º Domingo de cada mês, entre as 14 e as 16 horas, para prestar apoio aos 
membros associados e público em geral. Poderão dirigir-se-nos para pedidos de informação, actualização de 
moradas, e-mails, etc., bem como aquisição de guias, pagamento de quotas, etc. 
Estamos ao vosso dispôr e esperamos a vossa visita. 
Em geral não será difícil encontrar, nas imediações, um lugar para parqueamento automóvel, mas poderá 
utilizar os transportes públicos, nomeadamente o autocarro n.º 7 da Carris, entre a Praça do Chile e o 
Senhor Roubado. Como alternativa, embora um pouco mais distante, pode usar o Metro, estação da 
Ameixoeira. 

        

     
 

 
ACTIVIDADES DE NATUREZA DA SPN (SEM NUDEZ)  
  
FEVEREIRO - Dia 17 – Passeio Pedestre – Lagoa Azul (Sintra) – Encontro: 9h30 - Estação CP, Sintra; 
MARÇO - Dia 16 – Passeio Pedestre – Parque de Monserrate – Encontro: 9h30 - Estação CP, Sintra; 
 
 

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

 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATURISMO 
 

Rua da Quinta das Lavadeiras, 14 – A 
 

1750 – 239 LISBOA 
 

Tm. 964596641 
 

E-mail: fpn@fpn.pt  ***** Web: www.fpn.pt 
 


