FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATURISMO
Rua Quinta das Lavadeiras, 14 A
1750-239 LISBOA

INFOFED 02/2010
NOVOS ORGÃOS SOCIAIS
Decorreu no passado dia 27 de Fevereiro, na nossa sede, uma Assembleia Geral Ordinária da
FPN, destinada à aprovação do Balanço e Relatório de Actividades de 2009, bem como a
eleição dos novos corpos sociais para o biénio 2010/2011.
Os novos órgãos sociais são agora compostos pelos seguintes membros:
Mesa da Assembleia Geral: Presidente: Dr. Miguel Boieiro; Vice-Presidente: Eduardo Pinto;
Secretário: José Reis. Direcção: Presidente: Rui Martins; Vice-Presidente: Júlio Esteves;
Tesoureiro: Pedro Mota; Secretário: Paulo Garcia; Vogal para a Juventude: Sofia Barradas;
Vogal para Eventos: Henrique Andrade; Suplente: Gabriela Esteves.
Esta nova equipa conta com o apoio de todos os naturistas para um crescimento forte e
saudável do movimento em Portugal.

NOVOS CONTACTOS DE CORREIO ELECTRÓNICO
Foram criados novos contactos de correio electrónico, para os diversos sectores dos novos
órgãos sociais. Esses contactos são os seguintes:
- Mesa da Assembleia Geral: mag@fpn.pt;
- Presidente da Direcção: presidência@fpn.pt
- Vice-Presidente da Direcção: vpresidencia@fpn.pt
- Tesouraria: tesouraria@fpn.pt
- Secretaria: secretaria@fpn.pt
- Juventude: juventude@fpn.pt
- Eventos: eventos@fpn.pt
Mantêm-se os endereços gerais da FPN, fpn@fpn.pt, bem como do núcleo da juventude JPN,
jpn@fpn.pt.

QUOTIZAÇÃO DE 2010
Informamos que já se encontram a pagamento os selos referentes ao corrente ano de 2010.
Estes pagamentos deverão ser efectuados, como habitualmente, junto dos Clubes/Associações
onde se encontram filiados. O seu contributo é importante para que possamos continuar a
trabalhar em prol do desenvolvimento do Naturismo em Portugal.
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NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE
A partir da próximo dia 19 de Março, a sede vai passar a funcionar todas as sextas-feiras, entre
as 21h00 e as 23h00.
Esperamos com este novo horário criar condições para
que todos os membros possam frequentar este
espaço, podendo tomar o seu café, ler as revistas
existentes na nossa biblioteca, debater o naturismo e
participar
noutras
actividades
que
iremos
promovendo.
Contamos com todos para a dinamização deste nosso
espaço.

AULAS DE YOGA NATURISTA
3Continuam abertas as inscrições para a prática de Yôga. A
turma deverá ter um mínimo de 6 e um máximo de 15
alunos, pelo que se estás interessado nesta prática saudável
para o corpo e a mente deverás efectuar a tua inscrição com
a maior brevidade. As aulas serão aos 1ºs, 2ºs e 3ºs sábados,
de cada mês, entre as 11h30 e as 12h30, terão um valor
mensal de 15,00€ e iniciar-se-ão assim que atingirmos o
número mínimo de inscrições.

REVISTA «N»
Está já em adiantada fase de preparação o próximo número da Revista «N» que irá ter algumas
alterações e que irá estar disponível para os membros da FPN a partir
do dia 01 de Abril.
Lançamos aqui um desafio a todos os naturistas no sentido de nos
enviarem artigos e fotos que gostassem de ver publicados na nossa
revista.
A partir do n.º 2, vamos ter um espaço dedicado aos locais onde a
prática naturista é uma realidade, oficiais ou não.
Para que possam colaborar deverão enviar-nos fotos do local,
descrição do mesmo, descrição do espaço envolvente, onde comer,
onde dormir e como chegar até lá. No fundo queremos com estes artigos criar um roteiro de
locais naturistas em Portugal. Contamos com a vossa preciosa colaboração.
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FEIRA DE TURISMO
É entre 2 e 4 de Abril que vamos estar
presentes na Feira de Turismo de Odemira a
realizar em Vila Nova de Milfontes.
Marque já na sua agenda e vá até Milfontes
nesse fim-de-semana. Teremos todo o
prazer em vos receber no nosso stand

PUBLICAÇÕES

GUIA MUNDIAL DE NATURISMO
Toda a informação sobre as ofertas naturistas em todo o Mundo. Um precioso auxiliar
para todos os que querem tomar conhecimento com a realidade do naturismo e as
ofertas que se lhe apresentam.
Membros associados: 17,50€
Não sócios: 20€
Portes de Correio: 2,50€

The World's Best Nude Beaches
Este livro/guia ilustrado e de boa qualidade, editado em Inglaterra, compila de forma
bem ilustrada as melhores praias naturistas fazendo também referência a alguns
resorts.
Membros associados: 20€
Não sócios: 22€
Portes de Correio: 3,50€

Revista «N»
Orgão informativo e formativo da Federação Portuguesa de Naturismo.
Membros associados: Distribuição gratuita
Não sócios: 2€
Portes de Correio: 0,75€
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PROTOCOLOS

Desconto mínimo garantido de 15% a 50%, sobre espectáculos em cartaz no
Teatro Tivoli, produzidos pela Produtora In-Scala, mediante apresentação
cartão FPN-FNI na bilheteira;

Desconto 10% a portadores do cartão FPN-INF;

Desconto 10% a portadores do cartão FPN-INF;

Desconto variável entre 5% e 15% a portadores do cartão FPN-INF

Desconto 15% a portadores do cartão FPN-INF

A FPN NAS REDES SOCIAIS
http://fpnaturismo.hi5.com
http://www.facebook.com/federacaoportuguesanaturismo
fpn@live.com.pt
http://twitter.com/fpnaturismo
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A Federação Portuguesa de Naturismo é membro da Federação Naturista
Internacional.
Contactos: Telef: 926 507 755 – Correio electrónico: fpn@fpn.pt
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