NOTA DE IMPRENSA
Estrelas das artes marciais e desportos de combate desfilam em gala do 7.º
World All Styles Championship (WAC)

De 6 a 9 de de abril o Mundial All Styles está de volta à bela cidade de Caldas da
Rainha e as novidades que continuam a surgir prometem fazer deste evento um dos
imperdíveis de 2017.
A abrir o novo ano, a I.H.S.V. (NPO), em cooperação com a FPL e a WACF, tem o
prazer de anunciar a 1.ª Hall of Fame WAC, uma noite de Gala que, a 6 de abril,
vai reconhecer o desempenho desportivo excecional e as mais relevantes atitudes
em prol dos desportos de combate.
Atletas, Mestres, Grandes Mestres, entidades públicas e patrocinadores serão
distinguidos numa noite de festa que reunirá, no Caldas Internacional Hotel, mais de
300 personalidades do universo WAC, oriundas de de mais de 50 países,
destacando-se, entre outros, GM Albert Dacascos (Hawaii) ; GM Daniel Hayen
(Belgium); GM Janice Somera (USA); GM Juan Hombre (Spain); GM Imre Harnos
(Australia); GM Michael Timmermann (Germany); GM Ronald Lew (Philipines); GM
Christian Wulf (Germany); Gm Valer Papp (Hungary); GM Jaime Sequeira
(Portugal); GM Renaldo Campillay (Norway); GM Serge Cal (France); GM Paul
Coleman (Ireland); GM Wu Xuan (China); Presidente da Câmara Municipal das
Caldas da Rainha (CMCR), Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira; Vice Presidente da
CMCR, Dr. Hugo Manuel Patrício de Oliveira; Vereador do Desporto da CMCR, Engº
Alberto Pereira; Macdonalds; Queens; Caravela; Camaroeiro; Herbalife;
Lavomatique; CEFAD; Forno do Avô; IPDJ; CDP; COI; Expoeste e CIMO.
Depois de uma noite que promete iluminar os méritos dos desportos de combate, a
festa continua nos dias 7, 8 e 9 de abril, com o Campeonato Mundial All Styles, a
decorrer na Expoeste de Caldas da Rainha, a ser palco de mais de 50 seminários,
abertos ao público, com os mais proeminentes Mestres e Grandes Mestres
distinguidos na Gala.
Nesta 7.ª edição, a organização do World All Styles Championship volta ainda a
apostar na Formação, com seminários orientados por alguns dos melhores mestres
das artes marciais no mundo. A Cultura também não foi esquecida, com a Feira
Internacional de Cultura e de Desporto, que junta Gastronomia, Folclore e
Artesanato a lojas de desporto e de alimentação natural.
Sobre a WAC
Criada em 2010, a WAC tem crescido ano após ano, atraindo, em 2016, quase 5000 atletas, de mais de 50
países. Em 2017, a WAC volta a colocar Portugal na rota das melhores competições de Artes Marciais do
mundo, com cerca de 550 categorias a celebrarem o desporto, a disciplina, o fairplay e o espírito de
competição entre equipas e lutadores das mais diversas geografias.

Mais informações pelo e-mail wac.worldwide@gmail.com ou pelo 963 434 104.
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