
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Admissão de cinco novos membros no Hall of Fame do Desporto de 

Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) 
 

BRAMPTON, ON (13 de maio de 2021) – Todos os anos, o Hall of Fame do Desporto de Brampton 
(BSHF) (Brampton Sports Hall of Fame) comemora as proezas de indivíduos que contribuíram de 
forma notável para o desenvolvimento do desporto em Brampton. Em 2021, o Hall of Fame do 
Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) admite cinco novos membros por excelência 
no desporto. 
 
Orlando Bowen será admitido na categoria de Atleta (Athlete) pelo seu sucesso no futebol americano. 
À medida que foi crescendo em Brampton, este atleta evidenciou-se em vários desportos. Bowen 
obteve uma bolsa de estudo para jogar futebol americano na NCAA e jogou como profissional na Liga 
Canadiana de Futebol Americano (Canadian Football League). 
 
Kenneth Condie será admitido na categoria de Promotor (Builder) pela sua dedicação ao jogo da 
ferradura (horseshoes). Condie é o primeiro membro da disciplina relacionada com o jogo da ferradura 
(horseshoe) a ser admitido no Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame). 
Ele tem sido a força motriz por trás do Brampton Men’s Horseshoe Club desde que aderiu em 1994 e 
foi nomeado para o comité em 1997.  

 
Timothy Trimper será admitido na categoria de Atleta (Athlete) pela sua dedicação ao hóquei em 
Brampton. Trimper entrou para a história com a Brampton Minor Hockey Association (BMHA), quando 
se tornou no primeiro jogador da organização a entrar na NHL, estreando-se em 1979 com os Chicago 
Blackhawks. 
 
Zeny Lipinski será admitido na categoria de Experiente (Veteran) pelo seu contributo para o lacrosse. 
Lipinski deu o seu contributo em todos os aspetos do lacrosse, desde jogar a ser executivo desde que 
começou a praticar o desporto em 1957 em Brampton. 
 
Robert Sanderson será admitido na categoria de Promotor (Builder) pela dedicação ao lacrosse. O 
envolvimento de Sanderson com os Brampton Excelsiors começou em 1969. Ele geriu os Major 
Excelsiors, e a equipa canadiana de Box Lacrosse e, sob a sua gestão, conquistaram a medalha de 
ouro nos Jogos Mundiais (World Games) em Filadélfia, Pensilvânia. 
 
Para saber mais sobre o Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) e os 
membros admitidos, visite brampton.ca/bshf. 
 
O Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) foi fundado em 1979 por um 
grupo de amantes do desporto, juntamente com a Cidade de Brampton. Está localizado no Centro 
CAA (CAA Centre) em 7575 Kennedy Road South. 
 
Nomeações para 2022 

http://www.brampton.ca/bshf


 

 

Conhece alguém que tenha contribuído significativamente para o desporto na sua cidade? 
Descarregue o formulário de nomeação para 2022 (Download a nomination form for 2022)! Aceitamos 
nomeações até 15 de junho de 2021. 
 
Citações 
 
«Felicitamos os membros admitidos no Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall 
of Fame) de 2021! O Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) 
homenageia a história do desporto em Brampton e aqueles que contribuíram de forma notável para o 
desporto e realizaram proezas desportivas na nossa comunidade. Os admitidos deste ano 
demonstraram excelência nos seus domínios, e impulsionam o desporto em Brampton.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Temos o prazer de anunciar os admitidos deste ano no Hall of Fame de Brampton (Brampton Sports 
Hall of Fame)! Estas cinco personalidades admitidas contribuíram de forma significativa para o 
desporto na nossa comunidade, dando provas diárias de liderança. Distinguimos as suas conquistas e 
incentivamos as nomeações para 2022.»  

- Jeff Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; Membro 
(Member), Comité do Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame 
Committee), Cidade de Brampton 

 
«Os admitidos no Hall of Fame do Desporto de Brampton 2021 (2021 Brampton Sports Hall of Fame) 
honraram Brampton através das suas carreiras desportivas. Aguardamos as nomeações para 2022 de 
pessoas de todos os níveis de desempenho e talento. Os Atletas (Athletes), Promotores (Builders), 
Experientes (Veterans), e Equipas (Teams) de Brampton devem ser distinguidos – proceda à 
nomeação de alguém hoje.» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards 2 e 6); Membro, Comité 
do Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame Committee), Cidade 
de Brampton 

 
«Embora as cerimónias de admissão para 2020 e 2021 tenham de ser adiadas devido à pandemia, 
incentivo todas as pessoas a felicitarem os admitidos. Descarregue um formulário de nomeação para 
2022 para que sejam considerados novos candidatos a admissão.»  

- David Barrick, Diretor Executivo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 
Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 

 

 


