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Uma segunda piscina  
naturista em Paris
Desde a nossa criação em 1953, o Associação  
Naturista de Paris (ANP) tem oferecido sessões de 
natação naturista sem interrupção. Desde 1993 nossa 
sede está localizada na piscina Roger Le Gall no 12º 
arrondissement, onde organizamos sessões de natação 
em piscina olímpica de 50m todas as segundas, quartas 
e sextas-feiras, além de aulas de hidroginástica, aulas 
de natação para todos os níveis e, em nossa acade-
mia, aulas de ioga e academia, além de acesso à nossa 
sauna a vapor. O nosso ginásio também está aberto às 
terças e quintas-feiras mas estas duas sessões são 
reservadas para os membros do nosso clube.

Desde setembro de 2021, ocupamos uma segunda 
piscina na capital francesa, Georges Rigal, no 11º arron-
dissement, aos sábados à noite, das 20h às 22h.  

Nesta nova sessão, oferecemos-lhe a oportunidade de 
nadar numa piscina de 25m e participar na nossa aula 
de hidroginástica na pequena piscina (12,5m), aquecida 
a 33°C. Estas sessões são divertidas e sociáveis; 
a pequena piscina tornou-se o salão da ANP, onde os 
amigos se encontram aos sábados à noite para um  
bate-papo. E é perfeito para naturistas que visitam  
Paris no fim de semana.

Estamos bem cientes das dificuldades que muitos 
clubes naturistas têm na busca de sessões em suas 
cidades. Temos a sorte de ter um ótimo relacionamento 
com a Prefeitura de Paris, graças a quem temos 6 ses-
sões por semana. Esperamos que o sucesso das nossas 
atividades encoraje os vereadores de outras cidades a 
oferecerem sessões aos naturistas.
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O novo CO-Presidente da INF

Nasci perto de Montreal, filho de pai canadense e mãe 
belga. Minha família se mudou para Boston nos EUA 
quando eu tinha 12 anos, onde aprendi inglês.  
Voltamos para o Canadá quando eu tinha 16 anos e nos 
estabelecemos em Toronto, onde moro desde então.  
Sou marido e pai de dois jovens que foram criados 
como naturistas.

Eu me formei na Wilfrid Laurier University com bachare-
lado em ciências políticas e psicologia. Foi nessa época 
que descobri o naturismo e visitei o primeiro clube na-
turista. Meu início de carreira foi no setor de publicidade 
e usei minhas habilidades de comunicação de marke-
ting para ajudar a Federação de Naturistas Canadenses 
(FCN) como voluntário. Acabei me tornando membro 
do conselho e depois de vários anos como diretor me 
tornei presidente.

Durante meu envolvimento com a FCN, ficou claro para 
mim que muitos clubes naturistas estavam lutando 
para crescer não por falta de oportunidade, mas porque 
não conseguiram acompanhar os tempos e se comer-
cializar de maneira eficaz. Como resultado, comecei a 
considerar começar ou comprar meu próprio clube.  
Era óbvio que eu não poderia administrar um clube en-
quanto empregado. Mas eu não queria dirigir um clube 
naturista onde as decisões tinham que ser tomadas por 
causa de pressões financeiras. Eu queria que o naturis-
mo fosse o foco principal. Então decidi que precisava 
iniciar outro negócio que sustentasse minha família e 

eu, ao mesmo tempo em que fornecesse a flexibilidade 
de também administrar um clube naturista. Com um 
amigo, fundei a AEC Daily em 2000. É uma empresa que 
oferece educação continuada para arquitetos, engen-
heiros e outros profissionais de design na indústria da 
construção.

Esse primeiro negócio deu a liberdade em 2006 para 
comprar o que hoje é conhecido no Bare Oaks Family 
Naturist Park. Na época, a infraestrutura precisava 
urgentemente de melhorias. A maioria dos cerca de 
100 acampamentos estava vazia e a adesão era de 
pouco mais de 100 pessoas. Hoje temos mais de 830 
membros e recebemos mais de 4.000 visitas de não 
membros por ano. Todos os nossos parques de cam-
pismo estão cheios e há uma longa lista de espera 
para conseguir um. Nos quinze anos que possuímos o 
parque, ele nunca serviu como fonte de renda. Em vez 
disso, toda a receita foi reinvestida em crescimento e 
desenvolvimento.

Em 2008 comecei o podcast Naturist Living Show.  
Na época, era apenas uma tentativa de brincar com 
uma nova tecnologia divertida. Mas sua audiência 
agora cresceu a ponto de estar entre os dez por cento 
melhores de todos os podcasts.

De 2014 a 2017 ministrei um curso na Universidade 
de Toronto chamado Public Nudity - History, Law and 
Science. O curso era bastante popular e tinha que ser 
limitado a 140 alunos, então geralmente havia uma lista 
de espera. Eu realmente gostei de ensinar os alunos e 
vários deles acabaram como funcionários de verão em 
Bare Oaks.

Também me ofereci como voluntário para várias outras 
organizações comunitárias, como Camping in Ontario, 
a associação de acampamentos privados de Ontário e 
como presidente da Câmara de Comércio de East  
Gwillimbury. 

Mas renunciei a essas outras responsabilidades, pois 
reconheço que ser presidente da Federação Naturista 
Internacional é um enorme desafio que exigirá meu foco 
total.
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Calendário

Prazo para artigos remeter:  
20 o Março 2022

lançamento do Focus mais 
recente: 05 o Abril 2022

Foco Abril

25.02. - 27.02.2022 
Reunião EuNat
Belgrado, Sérvia  
Os formulários de registo para tal estarão disponíveis 
em breve no EuNat download.  
Informação de NOS-Sérvia: https://www.eunat.org/

Quando você mora na Irlanda, pensar em uma escapa-
dela ao sol em dezembro com o objetivo principal de 
recarregar os níveis de vitamina D não é um  
pensamento original. 

E quando escolhi Malta como destino de viagem, defini-
tivamente não esperava que o naturismo estivesse na 
agenda. Eu ficaria mais do que feliz em ver um céu azul 
e um sol perseverante.

Com as ilhas tendo a reputação de ser o país menos 
amigo do nudismo na Europa, onde a nudez social ainda 
parecia ser mal vista, mal sabia eu que este seria um 
fim de semana centrado no naturismo! 

Certamente, eu me lembrei de como tive contato virtual 
no passado com alguns naturistas desta parte do mun-
do. Uma vez no meu hotel maltês em Sliema, de repente 
senti que fazia sentido tentar enviar uma mensagem de 
cortesia para aquela página naturista maltês.  

Grande surpresa para mim quando Adam, o correspon-
dente oficial do Federação Naturista Internacional em 
Malta, reagiu rapidamente à minha saudação.  
Ele parecia interessado em se encontrar, até mesmo em 
me mostrar, e eu aceitei de bom grado.
As horas seguintes passaram em um ritmo frenético. 
Explorei Valetta por conta própria e encontrei Adam ao 
pôr do sol. Ele então me explicou que mesmo o banho 
de topless era proibido em Malta, pois alguns sinais  
podiam ser vistos perto do meu hotel, e os nudistas  
podem ser multados por isso.

No entanto, o sítio Naturista Maltês apresenta uma lista 
de praias onde naturistas e turistas locais se despem 
na reclusão dos arredores: Área da Baía de Ġnejna com 
e Baía de Qarraba e Ta‘ Ċensna, Penhascos Brancos de 
Munxar em Marsaskala, Baía das Lesmas em Mellieħa, 
Baía de Imgiebaħ em Selmun, Baía de Fomm ir-Riħ em 
Baħrija e alguns lugares remotos nas ilhas maltesas de 
Gozo e Comino. 

Naturismus in Malta
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Depois de uma conversa agradável sobre todas as  
coisas naturistas, Adam se ofereceu para me levar no 
dia seguinte para ver alguns dos lugares listados na  
lista não oficial de praias de nudismo no site Naturista 
Maltês. 

A apenas meia hora da capital, na costa noroeste,  
chegamos à popular zona balnear de Ġnejna Bay Beach 
depois de deixar para trás um vale de uma paisagem 
típica maltesa adornada com um panorama agrícola 
tradicional em terraços. 

A partir daí, procedeu-se primeiro a caminhar cautelo-
samente para sul através das plataformas de betão das 
casas de barcos em ruínas, antes de chegar às falésias 
vegetadas que foram habitats para as endémicas  
Limonium spp. Esta paisagem também foi colorida 
também por tons variados de argila azul e calcário.  

Pouco depois chegamos a Ta‘ Ċensna. Olhando para fo-
ra da enseada, fomos recebidos com uma visão impres-
sionante de dois tons de azul se juntando no horizonte.

Compreendi então como um local tão fora do comum 
era o favorito dos naturistas. Aproveitamos ao máximo 
a manhã ensolarada tomando banho de sol em um calor 
ameno de 17C. Mais tarde, mudamos de lado da enseada 
rochosa e continuamos nadando em águas impressio-
nantemente límpidas que ostentavam uma temperatura 
de 19°C, que parecia mais quente que o Mar da Irlanda 
no verão. Sem vontade de nos vestir, voltamos com 
nossos trajes de aniversário até nos aproximarmos das 
casas de barcos novamente.

Em minha mente, eu estava comparando esta agradável 
caminhada nua sob o amigável sol maltês com nossas 
duras condições de caminhada irlandesas da semana 
anterior. A força da ventania irlandesa foi suficiente  
para sustentar minha toalha na cintura.

Fiz uma pausa para refletir, não podia acreditar na 
minha sorte: estava recebendo não apenas o tão  
desejado sol e o soberbo céu azul, mas também experi-
mentando oportunidades naturistas em paisagens de 
tirar o fôlego na companhia do perfeito anfitrião natu-
rista, que apresentou me em todos os aspectos do 
estado do naturismo em Malta!

Mais tarde naquele dia também conseguimos conhecer 
outros membros da comunidade naturista local. Eles se 
mostraram muito bem informados sobre naturismo em 
outros países; eles poderiam descrever e comparar  
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resorts de nudismo na França, Grécia, Espanha ou  
mesmo no Caribe. Eles também iriam a spas da Europa 
Central para aproveitar adequadamente a cultura da 
sauna nua.

O naturismo em seu próprio país parecia ser uma  
situação completamente diferente. Queixaram-se da 
mentalidade conservadora da sociedade maltesa, da 
pequena dimensão do país e do elevado grau de ligação 
e familiaridade entre os locais, o que não facilitaria uma 
sensação segura de anonimato na prática do  
naturismo.

Tudo me soou bastante familiar… no entanto, eles se 
saíram pior do que a Irlanda com sua alta densidade 
populacional, um fator que não deixa facilmente áreas 
isoladas na costa maltesa. 
 

Saí da ilha com a satisfação de poder fazer amizades 
profundas graças à nossa crença comum no naturismo, 
o contentamento de pertencer a uma saudável comuni-
dade naturista internacional e o compromisso de  
trabalhar para o aprimoramento da filosofia naturista. 

Grazzi ħafna, ħbieb tiegħi! 
(Obrigado, meus amigos!)

FONTE: https://irishnaturism.org/maltese-naturism/

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

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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