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Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) 
admite seis membros novos 

BRAMPTON, ON (29 de março de 2022) – Todos os anos, o Hall of Fame do Desporto de 
Brampton [Brampton Sports Hall of Fame (BSHF)] comemora as conquistas de pessoas que 
contribuíram de forma notável para o desenvolvimento do desporto em Brampton. Em 2022, o 
Hall of Fame do Desporto de Brampton admite seis membros novos por excelência no 
desporto. 

Frank Fascia será admitido na categoria de Promotor (Builder) pela sua dedicação ao 
beisebol. Em 1983, ele começou a jogar na liga secundária de beisebol em Brampton, e 
prosseguiu para jogar na NCAA. Em 1991 foi membro fundador da Brampton Senior Twins, 
em 2007 treinou a Brampton Minor Baseball Inc. e desempenhou uma série de funções na 
COBA e na Baseball Ontario. Em 2022 foi nomeado treinador principal da equipa inaugural de 
beisebol do Sheridan College. 

Praimnauth (Praim) Persaud será admitido na categoria de Promotor (Builder) pela sua 
dedicação ao críquete. Em 2020, este antigo jogador de críquete e administrador foi admitido 
no Hall of Fame do Críquete dos Estados Unidos da América (United States of America 
Cricket Hall of Fame) pelos seus 45 anos de serviço dedicados ao crescimento e 
desenvolvimento no Québec durante 10 anos antes do seu envolvimento em Ontário durante 
os últimos 35 anos. Ele desempenhou um papel importante no crescimento do críquete em 
Brampton, onde o críquete evoluiu de 15 para 62 clubes em apenas cinco anos. 

Pat O’Toole será admitido na categoria de Atleta (Athlete) pela sua dedicação ao lacrosse. 
Ele vive em Brampton desde 1998, e foi homenageado pelas suas conquistas enquanto 
jogador e treinador de lacrosse em recinto fechado (box lacrosse) e lacrosse de campo (field 
lacrosse) nos níveis secundários, principais e internacionais. Ele jogou 12 das suas 16 
temporadas com os Rochester Knighthawks, com os quais ainda se mantém ativo como 
treinador assistente. Também foi Presidente da Brampton Minor Lacrosse Association. 

Tamara Tatham será admitida na categoria de Atleta (Athlete) pela sua dedicação ao 
basquetebol. A sua carreira como jogadora internacional inclui 164 jogos em representação do 
Canadá, 157 no nível sénior a partir de 2007. Ela conquistou a medalha de ouro no torneio de 
qualificação da Copa América de Basquetebol de 2015 (2015 FIBA America) e nos Jogos 
Pan-americanos de 2015 (2015 Pan Am Games). Também jogou nos Jogos Olímpicos de 
2012 e 2016 e obteve muitos títulos no estrangeiro. Depois de se retirar, ela foi treinadora de 
várias equipas. 



 

 

Dev Sharma será admitido na categoria de Experiente (Veteran) pela sua dedicação ao 
atletismo. Ele obteve muitas medalhas, mesmo depois de fazer 80 anos em 2015. De 1988 a 
2016, obteve 203 medalhas, incluindo medalhas nos Campeonatos de Atletismo do Canadá 
em pista coberta e ao ar livre (Canadian Masters Athletics Indoor and Outdoor 
Championships) e nos Campeonatos de Atletismo de Ontário em pista coberta e ao ar livre 
(Ontario Masters Athletics Indoors and Outdoor Championships). Ele também competiu e 
ganhou medalhas nos Jogos do Canadá para atletas com mais de 55 anos em 2016 (2016 
Canada 55+ Games) em Brampton e nos Jogos Distritais de Brampton para atletas com mais 
de 55 anos (Brampton District 55+ Games). 

Wally Slocki será admitido na categoria de Experiente (Veteran) pela sua dedicação às artes 
marciais. Sendo qualificado como cinturão negro, ele conquistou muitos troféus enquanto 
concorrente e foi distinguido como «o Canadiano Lendário» em torneios realizados nos 
Estados Unidos. Ele venceu o campeonato canadiano em 1967, 1968 e 1970, e o 
campeonato de Ontário em 1972, 1973 e 1974. A paixão de Slocki é ensinar e no final de 
1960 abriu a Eastern Karate na baixa de Brampton, que se expandiu posteriormente tornando-
se na Escola Canadiana de Saúde e Autodefesa (Canadian School of Health and Self 
Defense). Ele continua a fazer formações e a ensinar em seminários de gestão empresarial 
personalizados. 

Para saber mais sobre o Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of 
Fame) e os respetivos membros admitidos, consulte www.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 dedicados, juntamente com a Cidade de 
Brampton. Localiza-se no Centro CAA (CAA Centre) em 7575 Kennedy Road South. 

Cerimónia de admissão de 2022 

A 41.ª Cerimónia anual de Admissão do Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton 
Sports Hall of Fame) realiza-se na terça-feira, 3 de maio, às 18:00, no The Rose Brampton, 
apresentando o orador principal Ken Reid do Sportsnet Central 590 The FAN. Os bilhetes 
custam 55 dólares ($55) e podem ser adquiridos em www.rosetheatre.ca.  

Nomeações para 2022  

Conhece alguém que tenha contribuído significativamente para o desporto na sua cidade? 
Descarregue o formulário de nomeação para 2023! Aceitam-se nomeações até 15 de junho de 
2022. 

Citações 

«Parabéns ao Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) de 
2022!, Os admitidos deste ano contribuíram de forma notável para o desporto na nossa 
comunidade com as suas conquistas, demonstrando liderança e motivação durante o seu 

http://www.brampton.ca/bshf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rosetheatre.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9e1fc4a0b91f4cf999ba08da11a0d6aa%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637841680150697884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1V%2BL13TNWmiBTCJCddeflLiARoT5Cw6tB72l36Ydc6k%3D&reserved=0


 

 

percurso. Estamos muito orgulhosos por estes membros admitidos considerarem Brampton 
como a sua casa.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«O Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) presta 
homenagem ao passado, presente e futuro do desporto na nossa cidade. Os membros 
admitidos em 2022 são líderes notáveis que, ao longo das suas carreiras desportivas, 
suscitaram orgulho e inspiração em Brampton. Convido todos a assistirem presencialmente à 
cerimónia de admissão deste ano em 3 de maio para comemorar o desporto na nossa 
comunidade.» 

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

«Temos o prazer de anunciar os membros admitidos no Hall of Fame do Desporto de 
Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) de 2022. Estes seis membros novos são pessoas 
que se comprometeram com o desenvolvimento do desporto na nossa comunidade. Se 
conhece alguém que tenha contribuído de forma significativa para o desporto em Brampton – 
proponha a sua nomeação para 2023.» 

- 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 

«O Hall of Fame do Desporto de Brampton (Brampton Sports Hall of Fame) comemora o 
desporto na nossa comunidade e as pessoas que desenvolveram o desporto em Brampton e 
não só. Em maio junte-se a nós para a cerimónia de admissão, e proponha a nomeação de 
alguém para 2023.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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