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Indique o seu momento favorito nos últimos 25 anos e
ganhe uma viagem ao Rio 2016
Como celebração do 25º aniversário do IPC em setembro,
ganhe uma viagem de sonho para duas pessoas ao Rio 2016

Para marcar o seu 25º aniversário no mês de setembro, o Comité Paralímpico Internacional
(IPC) lançou a 16 de junho uma procura a nível global para encontrar o momento favorito
do público referente ao Movimento Paralímpico nos últimos 25 anos.
Entre 16 de junho e 25 de julho, qualquer pessoa pode escolher o seu momento favorito
através do site www.ipc25.com, dedicado ao aniversário do IPC.
O momento pode ter ocorrido nos Jogos Paralímpicos, em Campeonatos Mundiais ou
regionais, ou até mesmo fora do campo desportivo. Todas as participações são inseridas
num sorteio para ganhar uma viagem única de cinco dias para duas pessoas aos Jogos
Paralímpicos Rio 2016.
Após a data limite para as nomeações, o Conselho Diretivo do IPC, chefiado pelo seu
presidente Sir Philip Craven, irá rever todas as participações e escolher o que acreditam ser
o Top 25.
Em seguida, a partir de 29 de agosto, o IPC irá iniciar uma contagem diária decrescente
através do site www.ipc25.com, revelando um momento diferente a cada dia, até que o
momento número um dos últimos 25 anos é revelado no dia 22 de setembro.
Craig Spence, Diretor de Média e Comunicações do IPC, afirmou: “A campanha dos 25
anos do IPC, é uma das muitas iniciativas que estamos a organizar este ano para celebrar o
jubileu de prata do IPC. Queremos que o público partilhe as nossas celebrações e esta é
uma maneira de fazê-lo. Desde que o IPC foi formado há 25 anos são bastantes os
momentos memoráveis dentro do Movimento Paralímpico. Queremos encontrar o
melhor.”
“A campanha dos 25 anos do IPC é bastante interativa e social. As pessoas podem entrar
através do site www.ipc25.com e são incentivadas a partilhar as suas memórias no Twitter
usando #IPC25. Em agosto vamos lançar um mapa interativo juntando todas as inscrições
recebidas. Isso significa que, além de se descobrir os 25 melhores momentos, os visitantes
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do site também podem ler e compartilhar momentos favoritos de desporto adaptado de
outras pessoas de todo o mundo."
O IPC foi fundado em 22 de Setembro de 1989 num encontro em Dusseldorf, Alemanha.
Mais de 200 participantes de 42 países participaram no evento histórico que criou o órgão
regulador do Movimento Paralímpico.
Os membros fundadores do IPC foram CISS, CPISRA, IBSA, INAS-FMH, ISMGF e
ISOD e o primeiro presidente da organização foi Bob Steadward que permaneceu no cargo
até 2001, quando Sir Philip Craven assumiu o cargo.
Embora formado em 1989, os Jogos Paralímpicos de 1994 em Lillehammer foram os
primeiros Jogos em que o IPC foi totalmente responsável pelo evento.
Hoje, a sede do IPC situa se em Bonn, Alemanha, emprega 75 pessoas a tempo inteiro e
tem mais de 200 membros. A sua visão é "permitir aos atletas paralímpicos alcançarem a
excelência desportiva e inspirarem e entusiasmarem o mundo. '
Além de supervisionar a organização dos Jogos Paralímpicos de inverno e verão, o IPC
funciona também como Federação Internacional para nove desportos, nos quais
supervisiona e co-organiza os Campeonatos do Mundo e outras competições.
Os Jogos Paralímpicos de Verão são agora considerados como o terceiro maior evento
desportivo do mundo em termos de venda de bilhetes, com apenas os Jogos Olímpicos e o
Campeonato do Mundo FIFA a venderem mais. Em Londres 2012, um recorde de 2,78
milhões de bilhetes foram vendidos, sendo que a audiência televisiva foi de 3,8 biliões.
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