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Companheiros 

Decorreu no passado dia 3 de Março de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária da Federação 

Portuguesa de Naturismo, tendo como ponto único a adesão da AAN Associação Alma 

Naturista. 

Para nosso espanto e surpresa a AAN – Associação Alma Naturista foi rejeitada pela Federação 

Portuguesa de Naturismo por maioria, com os votos contra: 

Da Associação Pensamentos ao Vento - PVA 

Do Clube Naturista do Algarve - CNA 

Do Clube Naturista do Centro –CNC 

Para nossa ainda maior admiração o voto contra do Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

da Federação Portuguesa de Naturismo que pela segunda vez seguida votou contra a entrada 

de uma Associação na Federação Portuguesa de Naturismo. 

Até ontem a Federação Portuguesa de Naturismo representava em Portugal cerca de 2% dos 

naturistas, estimados em 10.000 no nosso pais, e 100% das Associações naturistas e com 

núcleos naturistas existentes. 

Ontem a Federação Portuguesa de Naturismo rejeitou que 20% dos portadores de Cartão 

Naturista emitidos em 2018 pela Federação Portuguesa de Naturismo se tornassem membros 

diretos e consequentemente de pleno direito estatutário na Federação Portuguesa de 

Naturismo. 

Ontem a Federação Portuguesa de Naturismo passou a representar 66% das Associações 

exclusivamente naturistas em Portugal e 100 % das Associações com núcleos naturistas. 

A AAN – Associação Alma Naturista foi apenas rejeitada por ser considerada um perigo para a 

Federação Portuguesa de Naturismo pelo simples motivo de representar 20% dos Cartões de 

2018, apesar de só ter cerca de 10% dos votos possíveis caso fosse aprovada. 

A AAN – Associação Alma Naturista cumpria todos os requisitos para ser aceite ao abrigo dos 

Estatutos e Regulamentos em vigor na Federação Portuguesa de Naturismo, não tendo sido 

apresentada qualquer razão valida ao abrigo dos Estatutos e Regulamentos para ser 

recusada. 

Desconhecíamos que fazer crescer o movimento associativo naturista em Portugal era um 

perigo, acolher quem nos procurou era um perigo, trabalhar pela promoção e pelo 

desenvolvimento do naturismo era perigo e que trabalhar para uma maior representatividade 

da Federação Portuguesa da Naturismo junto da comunidade naturista em Portugal era 

também um perigo. 

41 anos de naturismo associativo debaixo do chapéu da FPN foram ontem destruídos. 

Numa clara violação aos objetivos e regulamentos (1) da Federação Portuguesa de Naturismo, 
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a mensagem foi cristalina. 

Com esta decisão a AAN – Associação Alma Naturista continua a ser uma Associação de 

pleno direito ao abrigo da Lei, dos seus Estatutos e dos seus Regulamentos com toda a 

legitimidade para desenvolver atividades naturistas, promover e desenvolver o naturismo, 

como qualquer outra Associação federada. 

O facto de AAN – Alma Naturista não ser federada representa apenas que os seus Associados 

não podem requerer através dela a adesão e renovação do Cartão Naturista emitido pela FPN, 

sendo no entanto livres de o fazerem por outra entidade dentro ou fora de Portugal. 

 

Companheiros 

A AAN – Associação alma Naturista nasceu para lutar pelo Naturismo em Portugal, para 

contribuir para o promover e desenvolver, para cria núcleos e ser incubadora de novas 

associações. 

A AAN – Associação Alma Naturista nasceu para fazer o seu caminho e lutar pelas suas ideias e 

pelos projetos, para dar voz aos seus associados, para lutar pela liberdade individual e coletiva, 

para lutar por mais naturismo, mais respeito e mais aceitação. 

A Direção da AAN  – Associação Alma Naturista continuará o caminho traçado pelos nossos 

associados para implementação do nosso projeto. 

A Direção da AAN – Associação Alma Naturista continuará a desenvolver o trabalho necessário 

para a criação das nossas atividade e das propostas pelos nossos associados. 

Os Cartões Naturistas emitidos aos nossos Associados são validos até ao final de 2018 

passando os nossos Associados a serem Membros Extraordinários na Federação Portuguesa de 

Naturismo. 

A partir de hoje não solicitamos Cartões Naturistas à FPN pelo que a adesão à AAN - 

Associação Alma Naturista será realizada através da quota em vigor de 3€ por ano.  

Brevemente será marcada uma Assembleia Geral para alteração do RGI.  

A Direção da AAN – Associação Alma Naturista conta com toda a massa associativa para a nova 

caminhada que agora se inicia. 

Somos com muito orgulho a única Associação Naturista Independente em Portugal, 

conscientes e cientes da nossa liberdade dos nossos valores e da nossa força.  

Almada 4 de Março de 2018 

A Direção da ANN 
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(1) De acordo com os Estatutos, Regulamentos e objetivos a na Federação Portuguesa e 

Naturismo: 

ESTATUTOS  

ARTIGO 1º  

Denominação, fins, sede e duração  

1.  A Federação Portuguesa de Naturismo, adiante designada pela sigla FPN, fundada em 1 de 

Março de 1977, é uma organização vocacionada para a coordenação e a defesa da actividade 

naturista/nudista em Portugal, numa perspectiva turística, campista, cultural, desportiva e 

lúdica, que se rege pelos presentes estatutos, pelos seus regulamentos  e pela legislação em 

vigor.  

2. A FPN é uma pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos da lei em 

vigor, de âmbito nacional, que se propõe representar todas as demais associações, clubes e 

empreendimentos do movimento naturista/nudista de Portugal que nela estejam filiados de 

acordo com os regulamentos internos, promovendo a sua inserção e dos seus membros no 

contexto do naturismo/nudismo nacional e internacional através da sua filiação na 

Federação Naturista Internacional (INF/FNI), e constitui-se por tempo indeterminado.  

  

ARTIGO 2º  

Âmbito e propósito  

1. A FPN é uma entidade de carácter filosófico, cultural, desportivo, recreativo, ecológico e 

ético-naturista, que visa difundir, desenvolver e defender a cultura e o movimento 

naturista/nudista em Portugal, para a prática do naturismo/nudismo dentro dos princípios  

legais, éticos e morais, encontrando-se aberta a pessoas de ambos os sexos, 

independentemente de raça, credo ou nacionalidade.  

REGULAMENTO  

Artigo 2º 
 
1. A FPN é uma associação de carácter filosófico, cultural, desportivo, recreativo, 

ecológico e ético-naturista que visa difundir, desenvolver e defender a cultura e 
o movimento naturista e nudista em Portugal, promovendo o Naturismo e o 
Nudismo dentro dos princípios éticos e morais, sendo que: 

a) Por Naturismo entende-se:  
Uma forma de viver em harmonia com a Natureza caracterizada pela prática da 
nudez colectiva, com o propósito de favorecer a auto-estima, o respeito pelos 
outros e pelo meio ambiente. 

b) Por Nudismo entende-se:  
A simples prática da nudez, de preferência quando em contacto directo com a 
Natureza. 
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2. A FPN é a entidade responsável pela coordenação e divulgação do Movimento 

Naturista e Nudista Português, adiante designado por MNN, bem como a sua 
ligação com o Movimento Naturista Mundial, pelo que todas as entidades 
naturistas e nudistas nacionais deverão ser suas associadas;  

3.  
Artigo 6º 

 
A FPN tem como objectivos: 
a) Representar os seus filiados; 

b) Incentivar a formação de clubes, associações, empreendimentos e espaços 
dedicados ao MNN em Portugal; 

 

 

Paula Batista                    Paulo Garcia                       Rui Elvas 
 
 
 
   Presidente                 Vice Presidente                  Vice Presidente  
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