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Comemoremos o 30º Aniversário da IWUF Juntos: 
Partilhe Wushu, Partilhe Saúde.



O Dia Mundial do Wushu-Kungfu (WWKD) é uma celebração global do wushu-kungfu. É comem-
orado anualmente no primeiro sábado a partir do dia 8 de agosto e é sempre acompanhado por 
um tema. Em 2018 e 2019, os fãs de wushu em todos os continentes reuniram-se em feder-
ações, escolas, clubes, comunidades, praças e até nas ruas para demonstrarem a sua paixão 
pelo desporto e passatempo que tanto amam. 

Atualmente, a COVID-19 está a espalhar-se pelo mundo, afetando a vida e o trabalho de muitos 
amigos do wushu. No entanto, a paixão e o amor pelo wushu não cessaram. Muitas federações 
estão a realizar competições e atividades online de wushu, e muitas pessoas praticam wushu e 
kungfu em casa. Esperamos que todos possam ter disposição e criatividade para o WWKD 
deste ano, praticando ativamente o wushu-kungfu e programando atividades online de wushu 
para partilhar o poder do wushu e a saúde. Assim, juntos criaremos memórias preciosas neste 
momento difícil.
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“Por ser o nosso objetivo e a 
nossa visão significativa, a in-
clusão de Wushu nos Jogos 
Olímpicos será sempre tida em 
conta para que tal se efetive o 
mais breve possível."
GOU Zhongwen
Presidente da Federação Internacional de 
Wushu
Ministro dos Desportos da China
Presidente do Comité Olímpico Chinês

Este ano, 2020, celebra-se o 30º Aniversário da IWUF (03/10/1990). No 
dia 8 de janeiro, o Comité Olímpico Internacional anunciou que o wushu 
foi incluído como desporto oficial nos Jogos Olímpicos da Juventude de 
Dakar 2026 (JOJ), o que inspirou a todos os participantes de wushu.
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Toda parte 
do mundo!

 Todos!8 de agosto de 2020
(sábado)

Quando: Tema: Onde: Quem: 

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 WWKD é uma data festiva para todos os praticantes de 
wushu-kungfu, pelo que não pode acontecer sem a participação de 
todos. Enquanto cumprimos os regulamentos de prevenção e com-
bate à pandemia da COVID-19, convidamos todos aqueles que amam 
o wushu-kungfu (quer estejam numa federação de wushu, a frequen-
tar uma escola de wushu, quer façam parte de um clube de wushu ou 
sejam apenas fãs) a juntarem-se a nós no dia 8 de agosto de 2020 – é 
hora de nos reunirmos e celebrarmos!

Apresentação do Logotipo
O logotipo apresenta três partes.

Comemoremos o 30º 
Aniversário da IWUF 

Juntos: Partilhe 
Wushu, Partilhe 

Saúde.
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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.

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!

WWKD 2018

Quando: 11 de agosto de 2018 (sábado)
Tema: Wushu-Kungfu na vida quotidiana

WWKD 2019

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

Breve resenha do WWKD



Como Participar do WWKD 2020
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Atividades “online”: Incentivamos todos os praticantes do wushu a partilhar posts, fotos ou 
vídeos online para celebrarmos juntos!

Pessoas de todas as partes são bem-vindas a comemorar o WWKD com treinos diários de 
wushu-kungfu, histórias, momentos inesquecíveis em competições ou atividades realizadas pela 
IWUF ou pelas suas federações-membro, DIY WWKD 2020 e tudo o que se possa imaginar – 
vamos fazer sucesso!

Método de Participação 1: Interação nas Redes Sociais

Todos são incentivados a publicar e partilhar fotos e vídeos e “@” da IWUF nas redes sociais 
(Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douyin/WeChat) e usar a hashtag #WWKD2020 
#IWUF30thAnniversary para nos contar como estão a comemorar.

Método de Participação 2: Convocação Global

Assunto 1: WWKD 2020
Assunto 2: Materiais Preciosos do 30º Aniversário da IWUF

Envie fotos de pelo menos 300 ppi que mostram você 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; escreva um ensaio de 250 a 650 palavras em que diga o que o wushu-kungfu 
significa para si!

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)

Tudo o que nos enviar terá a oportunidade de ser incluído nos materiais promocionais oficiais do 
WWKD e do 30º Aniversário da IWUF ou pode vir a receber certificados honorários, portanto, 
inclua o máximo de informações possíveis ao enviar o seu material! (hora, local, pessoas, etc.)
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Use a sua criatividade para partilhar o seu conhecimento e cultura de wushu 
com pessoas ao seu redor e com pessoas em todo o mundo! Enquanto 
cumprimos os regulamentos de prevenção e combate à pandemia da 
COVID-19, pessoas de todo o mundo são bem-vindas a celebrar o WWKD, 
treinando, partilhando histórias de wushu-kungfu, realizando competições e 
atividades online de wushu e tudo o que se possa imaginar – vamos fazer 
sucesso!

Vamos comemorar criativamente o Dia Mundial do Wushu-Kung juntos 
neste ano especial de 2020, com o 30º aniversário da IWUF a caminho! 
Vamos partilhar wushu-kungfu e saúde juntos! Sejamos a voz do desporto 
wushu e do estilo de vida saudável juntos! 

Hashtag nas Redes Sociais em chinês

#2020世界武术日#

#国际武联30周年#

Hashtag nas Redes Socias em inglês

#WWKD2020

#IWUF30thAnniversary

Facebook.com/iwufofficial  
Facebook.com/groups/iwufwushu
Twitter.com/iwufofficial
Youtube.com/user/iwufwushu
Instagram.com/iwufnews
Instagram.com/iwuf_official

Weibo.com/iwuf

WeChat Douyin
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www.iwuf.org

iwuf@iwuf.org/media@iwuf.org

Escritório de Lausanne

Escritório de Pequim

Avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne, Suíça

+41 21 312 2583

+86 10 87774492

9 Huaweili, Chaoyang District, 100021 Pequim, China

Parceiro Global

Patrocinador Global

Fornecedor Global


