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Internacionalizações das Selecções Femininas

Depois das Selecções Masculinas, a FPH divulga agora as Internacionalizações actualizadas das Selecções
Femininas de Campo e Sala.

Enquanto no Campo a actualização é consequência dos Match Games disputados em Julho último com a
Selecção Nacional Sub 19 de Colégios Britânicos, no Sala a actualização tem em conta o Europeu de
Indoor realizado em Janeiro deste ano, bem como todos os jogos de preparação realizados para o
mesmo.

Assim, os destaques desta actualização, nas respectivas variantes, são os seguintes:

Hóquei em Campo
Estreia em Selecções Nacionais da atleta Ana Allen;
Estreia nas AA das atletas Alexandra Lourenço, Ana Bordeniuc, Carla Brandão, Joana Carolina Santos e

Joana Silva;
Ângela Pinto, com 8 golos, e Sara Matos, com 7 golos, continuam a ser as melhores marcadoras (ndr.

considerando o somatório de golos de todos os escalões).

Hóquei de Sala
Estreia em Selecções Nacionais da atleta Ângela Lima, que entra directamente para o 23º posto (ndr.

dum total de 35 internacionais);
Cláudia Fidalgo é a líder isolada de internacionalizações na variante Sala, com um total de 35

internacionalizações, sendo também a melhor marcadora, com um total de 16 golos. Aliás, desde que
existem Selecções de Sala (ndr. a partir de 2004), é a única atleta a representar as Linces em todos os
Europeus da Seniores Femininos;
Quase todas as atletas que estiveram no Europeu estão classificadas no top 12 das mais internacionais.

No total de internacionalizações, verificamos que a mais internacional continua a ser Carla Santos, agora
com 44 internacionalizações, seguida de Cláudia Fidalgo, com 40 internacionalizações, e Alexandra
Sampaio, com 34 internacionalizações.

Internacionalizações em http://bit.ly/c4dzFc


