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Onde Toda a parte do mundo!

Quem Todos!

“Por ser o nosso objetivo e a nossa visão significativa, a inclusão de 
Wushu nos Jogos Olímpicos será sempre tida em conta para que tal 
se efetive o mais breve possível."

“Façamos do 'Dia Mundial de Wushu-Kungfu' uma ponte para fazer 
amigos wushu, fortalecer a confiança, unir forças, responder 
ativamente aos desafios e abraçar um futuro brilhante.”



O Dia Mundial do Wushu-Kungfu (WWKD) é uma celebração global do 
wushu-kungfu. É comemorado anualmente no primeiro sábado a partir do dia 8 de 
agosto e é sempre acompanhado por um tema.

Esperamos que, através desta festividade, mais pessoas em todo o mundo sejam 
capazes de entender o wushu e torná-lo parte da sua vida quotidiana – juntos!

Sobre o WWKD

Origem da Iniciativa
No dia 28 de setembro de 2017, no Congresso da IWUF, durante o 14º Campeonato Mundial 
de Wushu, em Kazan, Rússia, decidiu-se instituir o Dia Mundial do Wushu-Kungfu, uma data 
festiva a ser celebrada anualmente, no primeiro sábado a partir do dia 8 de agosto, inclusive, 
para que maior número possível de pessoas possam participar.

Como líder do movimento mundial de wushu, para além de trabalhar para a inclusão do 
wushu no Programa Olímpico, a IWUF visa promover o entusiasmo, os benefícios à saúde e 
os demais aspetos lúdicos da prática do wushu.



Link para Download
Materiais relacionados ao Dia Mundial de Wushu-Kungfu, incluindo logotipo, folhetos etc.
http://www.iwuf.org/multimedia?page=1&doc-type=world-wushu-kungfu-day

            Apresentação do Logotipo

O logotipo do WWKD 2019 exibe silhuetas de diferentes estilos 
de wushu-kungfu num globo.

A saudação com o punho e com a palma da mão, um 
cumprimento icónico, é um sinal de respeito e adesão à 
tradição. 

O “yin-yang” no topo do globo simboliza uma integração de 
desportos e tradições, uma reunião de diferentes estilos de 
wushu-kungfu e a colaboração de pessoas de todo o mundo.

O logotipo apresenta três partes.

Breve resenha do WWKD

WWKD 2018
Quando: 8 de agosto de 2018 (sábado)
Tema: Wushu na vida quotidiana

WWKD 2019
Quando: 10 de agosto de 2019 (sábado)
Tema: Wushu-kungfu com amigos em toda a parte!

WWKD 2020
Quando: 8 de agosto de 2020 (sábado)
Tema: Comemoremos o 30º Aniversário da IWUF 
Juntos: Partilhe Wushu, Partilhe Saúde.

Sobre o WWKD



Durante o desafio da epidemia global, mais e mais pessoas em todo o mundo 
escolhem wushu como um estilo de vida saudável. Por ocasião do quarto Dia 
Mundial de Wushu-Kungfu (WWKD), no dia 7 de agosto, encorajamos os 
entusiastas de wushu de todo o mundo a usarem a sua criatividade para celebrar o 
Dia Mundial de Wushu-Kungfu com uma variedade de atividades criativas online:

Acolheremos com agrado qualquer celebração criativa que se possa imaginar!

Como Participar 
do WWKD 2021

Performance Online de Wushu 

Exibição Online de Wushu

Competição Online de Wushu

Seminário Online de Wushu

Fórum Online de Wushu 

Desafio de Ação Online de Wushu 

Sessão Online de Partilha de Histórias de Wushu

......



Hashtag nas Redes Sociais
em chinês

Hashtag nas Redes Socias
em inglês

#2021世界武术日# #WWKD2021

#国际武联# #IWUF

Interação nas Redes Sociais

Todos são incentivados a publicar e partilhar fotos e vídeos e “@” da conta oficial da IWUF 
nas redes sociais

(Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douyin/WeChat) e usar a hashtag #WWKD2021 para 
nos contar como está a comemorar o WWKD 2021.

Redes Sociais da IWUF

Douyin

WeChat

FOLLOW
US

Como Participar 
do WWKD 2021

Facebook.com/iwufofficial  

Facebook.com/groups/iwufwushu

Twitter.com/iwufofficial

Youtube.com/user/iwufwushu

Weibo.com/iwuf

Instagram.com/iwuf_official

space.bilibili.com/1750900401/

 i.youku.com/i/UMTUxNDc4MDg3Mg==/subscribe

Instagram.com/iwufnews



Contacte-nos!

Materiais de Celebração Enviados media@iwuf.org

Envie o seu material para media@iwuf.org para participar, com o formato do assunto: 
Assunto 1/2 + País (região) + Nome completo da organização / Nome individual + Tel. 
+Endereço eletrónico (e-mail)
Envie fotos de pelo menos 300 ppi e escreva um ensaio de cerca de 100-300 palavras 
descrevendo como está a comemorar o wushu-kungfu com os seus amigos; faça um 
vídeo em HD de 1280 x 720 (720 ppi) para partilhar a celebração da sua comunidade.

Tudo o que nos enviar terá a oportunidade de ser incluído nos materiais promocionais 
oficiais do WWKD ou pode vir a receber certificados honorários, portanto, inclua o 
máximo de informações possíveis ao enviar o seu material! (hora, local, pessoas, etc.)

www.iwuf.org iwuf@iwuf.org

Escritório de Pequim

9 Huaweili, Chaoyang District, 100021 Beijing, China

+86 10 87774492

Escritório de Lausanne

+41 21 312 2583

Avenue de Rhodanie 58, 1007 Lausanne, Suíça



Patrocinadores Oficiais da IWUF

Parceiro Global

Parceiro Global

Patrocinador Global Fornecedor Global

Fornecedor Global


