




Fernando Miguel chegou ao Vasco da Gama em
2018, após algumas temporadas de sucesso no
Vitória (BA). O atual camisa 1 cruzmaltino
assumiu a titularidade na reta final do
Brasileirão daquele ano, sendo importante para
a manutenção da equipe na Série A. No ano
seguinte, já sem a concorrência do uruguaio
Martín Silva, se manteve como como dono da
meta do Gigante da Colina. Foi campeão da Taça
Guanabara de 2019. O gaúcho de Venâncio Aires
é chamado carinhosamente pela torcida de
“Barba”, em virtude da semelhança com o
mascote que anima os cruzmaltinos nos jogos
em São Januário. O goleiro é um dos líderes do
atual elenco e completou recentemente a
marca de 100 jogos pelo Gigante da Colina.

Fernando Miguel

Fernando Miguel Kaufmann | 02/02/1985 (35 Anos)
Venâncio Aires (RS) | GOLEIRO
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Tem 21 anos e chegou ao clube em 2012. Foi
campeão carioca pelo Vasco nas categorias
sub,13, sub-15, sub-17 e sub-20. Era atacante no
início da carreira, mas foi deslocado para a
lateral-direita e começou a se destacar. Fez
parte do time vice-campeão da Copa São Paulo
em 2019. Chegou a treinar ano passado entre os
profissionais, mas só agora foi promovido de
vez. Estreou no clássico contra o Flamengo, pelo
Cariocão 2020 e vem sendo utilizado com
frequência no Brasileiro. Uma curiosidade é que
o sobrenome de Cayo não é "Tenório". Ele
passou a ser chamado assim por conta da
semelhança com o atacante equatoriano Carlos
Tenório, que jogou no Vasco entre os anos de
2012 e 2013. 

CAYO TENÓRIO

Cayo Henrique Nascimento Ferreira | 22/02/1999 (21 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | LATERAL DIREITO
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Assim como Fernando Miguel, Werley chegou
ao Gigante da Colina em 2018 e assumiu a
titularidade durante a disputa do Campeonato
Brasileiro. Se manteve entre os 11 iniciais
durante o primeiro semestre, formando com
Leandro Castan a dupla de zaga que levou o
Cruzmaltino ao título invicto da Taça
Guanabara, o primeiro turno do Campeonato
Carioca. Voltou a ser utilizado com frequência
na disputa do Campeonato Brasileiro. Assumiu
o posto de titular da zaga vascaína durante a
disputa do Campeonato Carioca 2020. Marcou
os primeiros dois gols pelo Gigante da Colina na
atual temporada. 

WERLEY

Werley Ananias da Silva | 05/09/1988 (32 anos)
Oliveira (MG) | ZAGUEIRO
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Ricardo chegou ao Vasco em 2009 e se formou
no Colégio Vasco da Gama. Foi titular  em todas
as categorias que passou e sempre se destacou
na base cruzmaltina pela enorme qualidade
com a bola no pé. É um zagueiro muito técnico.
Viveu uma experiência no futebol português
quando ainda possuía idade de sub-20.
Retornou em 2017 e foi peça fundamental da
equipe júnior na conquista do título estadual do
mesmo ano. As boas atuações o fizeram ser
promovido aos profissionais, onde estreou no
início de 2018. Esteve presente no grupo da
Seleção Brasileira que conquistou no início do
ano, através do Pré-Olímpico, uma vaga para os
Jogos Olímpicos de Tóquio.

RICARDO GRAÇA

Ricardo Queiroz de Alencastro Graça | 16/02/1997 (23 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRO
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Contratado em 2018 após um período atuando
no futebol italiano, Leandro Castan se tornou
rapidamente uma das referências do elenco
cruzmaltino e justamente por isso foi escolhido
para utilizar a braçadeira de capitão do Gigante
da Colina. Levantou o troféu da Taça Guanabara
e foi o principal destaque do sistema defensivo
vascaíno na disputa do Campeonato Brasileiro,
sendo eleito, inclusive, para a Seleção do 1º
Turno do site de estatísticas Sofascore. O
camisa 5 teve a melhor média de rebatidas do
Gigante no torneio e foi um dos zagueiros com
mais participações em gols na competição
nacional. Vem mantendo o rendimento na
edição 2020, tanto que é  um dos jogadores da
posição mais bem avaliados pelo tradicional
prêmio Bola de Prata, da Revista Placar.

LEANDRO CASTAN

Leandro Castan da Silva | 05/11/1986 (33 anos) 
Jaú (SP) | ZAGUEIRO
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Neto Borges iniciou sua carreira no futebol
sergipano, mas começou a chamar a atenção de
todos com a camisa do Tubarão (SC). Deixou o
clube catarinense em 2017 para defender o
Hammarby (SUE). O lateral esquerdo se adaptou
rapidamente ao Hammarby, da Suécia.
Destacou-se ofensivamente e acabou eleito o
melhor lateral-esquerdo no campeonato
nacional, algo que fez o Genk, da Bélgica,
contratá-lo. No futebol belga, não teve a
mesma sequência. Foi contratado pelo Vasco no
segundo semestre de 2020. É uma das apostas
vascaínas para a disputa do Brasileirão. O
camisa 33 já entrou em campo sete vezes com a
camisa do Almirante, sendo a última delas o
decisivo clássico contra o Botafogo, pela Copa
do Brasil.

NETO BORGES

Vivaldo Borges dos Santos Neto | 13/09/1996 (24 anos)
Saubara (BA) | LATERAL ESQUERDO
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O meio-campo Leonardo Gil foi contratado
junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por
empréstimo até junho de 2021, e será o terceiro
"hermano" no elenco, que já conta com Germán
Cano e Martín Benitez. Atualmente com 29 anos
de idade, Leonardo Roque Albano Gil iniciou a
trajetória nas divisões de base do C.A.I e passou
por Olimpo, Estudiantes e Talleres antes de
chegar ao clube onde mais se destacou na
Argentina, o Rosário Central, por quem se
sagrou campeão da Copa Argentina, em 2018.
Embora tenha despertado o interesse de vários
clubes do futebol nacional, em virtude das boas
apresentações pelo Rosário Central nas
temporadas anteriores, o meio-campista viverá
no Gigante da Colina sua primeira experiência
em solo brasileiro.

LEONARDO GIL

Leonardo Roque Albano Gil | 31/05/1991 (29 anos)
Río Gallegos | MEIO CAMPO
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Natural de Salvador, na Bahia, o zagueiro João
Menezes chegou ao Vasco da Gama em 2017
após passagem pelo Fluminense para reforçar o
sistema defensivo, que tinha perdido algumas
peças importantes na temporada em questão.
Desde então nunca mais perdeu a titularidade
dentro de sua geração, a 2001, mesma de Lucão,
Bruno Gomes, Gabriel Pec e Vinícius. Disputou
sua primeira Copa São Paulo em 2020 e formou
dupla com Miranda, um dos jogadores mais
utilizados no setor nesse ano. É uma das
apostas da categoria sub-20 para o restante da
temporada. Já foi relacionado para alguns
jogos, ainda quando o time vascaíno era
comandado por Abel Braga, porém ainda não
jogou peo profissional.

MENEZES

João Victor Santos Menezes | 11/11/2001 (18 anos)
Salvador (BA) | ZAGUEIRO
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Com passagem por clubes do Egito, Alemanha e
Arábia Saudita, Lucas Ribamar é cria das divisões
de base do Botafogo e passou pelo Athletico
Paranaense antes de  ser contratado para
defender as cores do Vasco da Gama, no começo
da temporada passada. O atacante Já balançou
as redes sete vezes pelo clube de São Januário,
três vezes em 2020, sendo a última delas contra o
Corinthians, em São Januário, no último
compromisso do Gigante da Colina pelo
Campeonato Brasileiro. Lucas Ribamar
completou recentemente 50 partidas pelo time
vascaíno e figura na lista dos 10 jogadores do
elenco que mais atuaram pelo Cruzmaltino. 

LUCAS RIBAMAR

Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano | 21/05/1997 (23 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE
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Começou no futsal do Vasco, passou por alguns
clubes do Rio, voltou ao clube em 2015 após
período no Audax Rio. O retorno à Colina foi na
posição de zagueiro, mas passou a primeiro
volante pela qualidade no passe e visão de jogo.
Se firmou na geração 2000, a mesma do atacante
Paulinho, hoje no Bayer Leverkusen. Conseguiu
destaque e várias convocações para as seleções
sub-15 e sub-17. Subiu para o sub-20 na
temporada 2018, foi destaque no time vice-
campeão da Copinha, passou a ser observado
pela categoria profissional, mas acabou não
tendo espaço. Retornou aos juniores, passou a
atuar como camisa 10 e voltou a jogar muito bem
na Copa São Paulo, desta vez em 2020. Estreou no
time principal em 2020, num clássico contra o
Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

CAIO LOPES

Caio Lopes da Costa Schoell | 12/09/2000 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO
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Grande promessa das divisões de base, o
atacante Talles Magno acumula convocações
para as categorias de base da Seleção Brasileira
e fez parte do grupo que conquistou a Copa do
Mundo sub-17 no ano passado. Ele soma quatro
gols pelo time profissional do Vasco da Gama,
onde estreou em 2019, diante do Botafogo, no
Nilton Santos, sob o comando do técnico
Vanderlei Luxemburgo. Em São Januário desde
2012, o garoto é o atleta mais jovem a atuar pelo
Cruzmaltino no Século 21 e o segundo jogador
mais jovem a marcar pelo clube no Século 21. Em
2020, para homenagear um dos seus ídolos, o
baixinho Romário, escolheu utilizar a camisa 11.
É o líder em assistências do Vasco em 2020 com
cinco passes para gol, três deles no Brasileirão.

TALLES MAGNO

Talles Magno Bacelar Martins | 26/06/2002 (18 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE
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Titular do Vasco da Gama na última edição da
Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro
Alexandre Fintelman chegou ao Gigante da
Colina em 2015, para defender a categoria
infantil. O garoto foi descoberto pelo clube
quando realizava treinamentos na Cabofriense.
Fintelman vem sendo um dos destaques do sub-
20 na temporada, mas já foi relacionado para
algumas partidas do time profissional, sendo a
primeira delas o duelo contra seu antigo clube, a
Cabofriense, que foi disputado no Espírito Santo
e terminou com triunfo cruzmaltino. O jovem é
natural de Petrópolis e também chegou a ser
titular nas equipes sub-15 e sub-17. Faz parte da
mesma geração do selecionável Lucão.

FINTELMAN

Alexandre Fintelman de Mello Ribeiro | 20/07/2001 (19 anos)
Petrópolis (RJ) | GOLEIRO
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Lucas Santos iniciou sua trajetória no Vasco da
Gama em 2004, nas quadras anexas do Complexo
Esportivo de São Januário. Ganhou tudo que
podia no futsal e repetiu o mesmo feito nos
gramados, participando de títulos estaduais nas
categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. A
primeira oportunidade no profissional veio em
2018, mas foi ano seguinte, 2019, que o meio-
campista viveu seu auge. Foi ele o grande
destaque do time sub-20 que conquistou o vice-
campeonato da Copa São Paulo. As boas
atuações o fizeram ser promovido de vez ao
grupo principal. No segundo semestre do ano
passado, o prata da casa foi emprestado ao
CSKA, da Rússia, e retornou no início de ano, para
reforçar o Almirante na temporada.

LUCAS SANTOS

Lucas Santos da Silva | 07/03/1999 (21 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO
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Contratado para ser a solução do ataque do
Vasco da Gama na atual temporada, o atacante
Germán Cano ficou entre os grandes artilheiros
do continente na temporada 2019. Jogando pelo
Independiente Medellín (COL), o argentino
balançou as redes um total de 41 vezes, número
que o fez encerrar o  ano em segundo lugar no
ranking de goleadores da América do Sul e na
quarta posição na lista de artilheiros do futebol
mundial. O camisa 14 já marcou 16 gols pelo
Gigante da Colina. No Brasileirão, além de ajudar
o Vasco da Gama a  voltar a ter um artilheiro
depois de 15 anos, o argentino buscará se tornar
o primeiro gringo goleador da principal
competição nacional em quase 50 anos. É um dos
centroavantes mais eficientes do torneio
nacional.

GERMÁN CANO

Germán Ezequiel Cano Recalde | 02/01/1988 (32 anos)
Lomas de Zamora (ARG) | ATACANTE
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Em sua quinta temporada na equipe
profissional do Gigante da Colina, Andrey é cria
da base cruzmaltina e chegou ao clube com seis
anos de idade, em 2004.  Foi campeão na base
cruzmaltina em todas as categorias que passou
e possui no currículo convocações para as
Seleções Brasileiras sub-15, sub-17 e sub-20. O
camisa 15 é ao lado de Romulo (08 gols em 106
jogos) o volante oriundo da base com mais gols
pelo Vasco da Gama no Século 21. Já foram oito
gols pelo time principal, sendo o último deles
contra o Resende, neste ano, pelo Carioca. O
Menino da Colina é o líder em desarmes do
Almirante na temporada de 2020. Andrey está
na contagem regressiva para comemorar a
marca de 100 partidas pelo Gigante da Colina.

ANDREY

Andrey Ramos do Nascimento | 15/02/1998 (22 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMPO
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O lateral-esquerdo Alexandre foi promovido aos
profissionais na temporada passada pelo
técnico Vanderlei Luxemburgo e fez sua estreia
na reta final do Brasileiro, diante do Goiás, em
São Januário. Contratado pelo clube em 2015, o
jovem de 20 anos foi descoberto na Taça das
Favelas após jogar por uma equipe de sua
comunidade, a Vila Aliança, em Santíssimo.
Campeão estadual pelo time cruzmaltino nas
categorias sub-17 e sub-20, Alexandre também
esteve no grupo que ficou em segundo lugar na
Copinha 2019. Além de atuar na lateral, o garoto
também atua no meio-campo. Foi utilizado na
atual temporada em algumas partidas do
Campeonato Carioca.

ALEXANDRE

Alexandre Melo Ribeiro da Silva | 11/02/1999 (21 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| LATERAL ESQUERDO
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Integrante da safra de jogadores nascidos em
2001, Gabriel Pec, de 18 anos, é natural do
município de Petrópolis (RJ) e iniciou sua
trajetória no Vasco da Gama no ano de 2009,
ainda no futsal. É chamado de "PEC" em
homenagem ao "Petrópolis Esporte Clube",
onde começou. Em São Januário, o garoto
brilhou nas quadras e se tornou uma das
referências de sua geração também nos
gramados. Não esteve no grupo vice-campeão
da Copa São Paulo, mas foi dos destaques da
equipe sub-20 na disputa dos Campeonatos
Brasileiro e Carioca do ano passado. Estreou nos
profissionais em 2019, mas apenas esse ano
teve uma sequência no time titular. É uma das
apostas vascaínas para o Brasileirão.

GABRIEL PEC

Gabriel Fortes Chaves | 11/02/2001 (19 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMPO
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Titular do time vice-campeão da Copa São Paulo
de Futebol Júnior de 2019, Bruno Gomes iniciou
sua trajetória do Vasco em 2015, quando foi
contratado após se destacar na Portuguesa (RJ).
Nascido em 2001, o talento volante de 18 anos
não demorou muito para ser tornar um dos
pilares de sua geração. Foi promovido ao sub-20
no final de 2018, após ter feito uma temporada
espetacular na equipe sub-17. Possui passagem
pela Seleção Brasileira. A estreia nos
profissionais foi no ano passado, sob o
comando de Vanderlei Luxemburgo. O
talentoso meio-campista chegou a ser titular da
equipe durante a passagem de Abel Braga, no
começo da temporada. Renovou recentemente
seu contrato até o final de 2023.

BRUNO GOMES

Bruno Gomes da Silva Clevelário | 04/04/2001 (19 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMPO
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Veloz, de bom poder de marcação e com chutes
de longa distância como um de seus trunfos,
Juninho foi um dos destaques vascaínos na
Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sempre foi
volante e no início de sua trajetória jogava
como primeiro homem de meio. Chegou ao
Vasco para o sub-15 em 2016 após passagens
por Flamengo e Volta Redonda. Rapidamente
virou titular e se destacou dentro de sua
geração (2001). Antes de sobressair nos campos,
o jovem de Comendador Soares (em Nova
Iguaçu) vendeu bala no sinal, doces nos ônibus
e DVD na rua. Foi promovido aos profissionais
na atual temporada e vem sendo utilizado com
frequência desde o Campeonato Carioca.

JUNINHO

Alexandre de Almeida Silva Júnior | 23/01/2001 (19 anos)
Nova Iguaçu (RJ)| MEIO CAMPO
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Titular em grande parte da disputa do Campeonato
Brasileiro do ano passado, Marcos Jr chegou ao Vasco
no ano passado após se destacar no Campeonato
Carioca pelo Bangu, sendo eleito, inclusive, para a
seleção do tradicional torneio estadual. O meio-
campista, não custa lembrar, marcou na vitória do
clube de Moça Bonita sobre o Vasco, em pleno estádio
de São Januário. Em 2019, além de figurar entre os 11
iniciais do técnico Vanderlei Luxemburgo, Marcos Jr
também foi decisivo marcando gols importantes,
como, por exemplo, nas vitórias sobre Goiás e
Atlético Mineiro. Ele deixou sua marca pela última
vez no empate em 4 a 4 contra o Flamengo, no
Maracanã. Voltou a ter oportunidades na vitória
sobre o Botafogo, pelo Brasileiro, quando deu
assistência para o gol marcado por Ygor Catatau, e
vem sendo utilizado desde então.

MARCOS JR

Marcos Antônio Candido Ferreira Júnior | 13/05/1995 (25 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO
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Henrique fez sua estreia entre os profissionais
em 2013 e desde então faz parte do elenco
cruzmaltino. A temporada de 2020 é a oitava
consecutiva do lateral-esquerdo no grupo
principal. O camisa 37 é também o atleta do
plantel que mais títulos conquistou pelo Vasco:
Campeonato Carioca 2015, Taça Guanabara
2016, Campeonato Carioca 2016, Taça Rio 2017 e
Taça Guanabara 2019. Henrique já ultrapassou a
marca de 150 partidas pelo Vasco da Gama e
está próximo de se tornar o jogador oriundo da
base com mais jogos pelo clube de São Januário
no Século 21. Com 176 partidas disputadas,
Henrique hoje está em terceiro no ranking,
atrás apenas de Morais (193) e Ygor (182).

HENRIQUE

Henrique Silva Milagres | 25/04/1994 (26 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | LATERAL ESQUERDO
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Yago Pikachu é o jogador do elenco com mais
partidas pelo Vasco da Gama e também o que
mais marcou gols (38) e deu assistências (20).
Considerando todos os atletas que vestiram a
camisa cruzmaltina no Século 21, o camisa 22 só
perde para Fernando Prass (248) e Martín Silva
(245). Há grandes chances, portanto, dele se
tornar o atleta com mais jogos pelo Almirante
nos últimos 20 anos ainda em 2020. O paraense,
não custa lembrar, já é o lateral com mais gols
da história do Gigante da Colina. O carismático
lateral foi o artilheiro da equipe de São Januário
nas duas últimas temporadas, marcando 19 gols
em 2018 e 10 tentos no ano passado. É o grande
ídolo dos pequenos torcedores vascaínos.

YAGO PIKACHU

Glaybson Yago Souza Lisboa | 05/06/1992 (28 anos)
Belém (PA) | LATERAL DIREITO
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Está no Vasco desde 2012, é da geração de Talles
(2002). Tem convocações para as seleções sub-
15 e sub-17. Quando chegou ao clube, atuava
como meia-esquerda, mas foi recuado para a
lateral. Viveu seu auge em 2018, quando o
Vasco foi semifinalista da Taça BH. Essa boa
participação o credenciou para disputar a
Copinha do ano passado. Não era titular do
time - Alexandre, hoje no profissional, era o
dono da posição - mas sempre entrava e deu
assistência para Tiago Reis na decisão da
Copinha 2019, contra o São Paulo. Sempre foi
visto como promessa, no ano passado realizou
treinos no time profissional, mas apenas na
atual temporada começou a ser relacionado.
Ainda não estreou.

RIQUELME

Riquelme de Carvalho Araujo Viana | 28/08/2002 (18 anos)
Barra Mansa (RJ) | LATERAL ESQUERDO
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Alexander completa 12 anos de casa na
temporada de 2020. O goleiro chegou ao Vasco
da Gama em 2008 e foi campeão estadual pelo
clubes nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e
sub-20. Foi titular cruzmaltino em duas das três
últimas Copinhas, incluindo a edição de 2019,
quando o Almirante chegou até a final e acabou
sendo derrotado nos pênaltis pelo São Paulo. As
grandes atuações no tradicional torneio
fizeram com que Alexander fosse promovido
aos profissionais. Sua estreia foi em 2019, numa
partida contra o Santos, pela Copa do Brasil.
Disputou mais dois jogos na mesma temporada.
É uma das grandes apostas do Gigante da Colina
para a posição.

ALEXANDER

Alexander Silva de Lucena | 31/05/1999 (21 anos)
São Gonçalo (RJ) | GOLEIRO
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Chegou ao clube de São Januário em 2006 para o
futsal do Vasco e formou-se no Colégio Vasco da
Gama. Sempre foi destaque e titular da geração
2000. Além da qualidade técnica e de saber sair
jogando, chama atenção pela liderança. Sempre
foi capitão de sua safra, a mesma de Paulinho,
destaque da Seleção Olímpica e hoje na
Alemanha.  Foi campeão de tudo praticamente
no futsal e acumula convocações para as
Seleções Brasileiras sub-15 e sub-17. Viveu seu
auge na temporada passada como titular da
equipe que foi à final da Copinha, mas estreou
no profissional antes, em 2018, num jogo contra
o Internacional. Miranda já disputou 13 jogos da
atual edição do Brasileirão.

MIRANDA

Matheus dos Santos Miranda | 19/01/2000 (20 anos)
Duque de Caxias (RJ) | ZAGUEIRO
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Natural de Camacan (BA), Carlinhos chegou ao
Vasco na atual temporada oriundo do Standard
de Liège (BEL). Carlos Vinícius Santos de Jesus
iniciou sua trajetória no Desportivo Brasil (SP) e
atuou por outras quatro equipes brasileiras,
dentre elas Internacional e Guarani. O jogador,
porém, passou a maior parte da carreira jogando
por clubes do Velho Continente, incluindo Bayer
Leverkusen (ALE), Estoril (POR) e Vitória de
Setúbal (POR), onde atuou por empréstimo na
última temporada. Disputou 13 partidas pelo
Gigante da Colina, a última delas contra o
Corinthians, e já deu uma assistência para gol no
Brasileirão, na  vitória por 3 a 0 sobre o Ceará,
fora de casa, pela quarta rodada.

CARLINHOS

Carlos Vinícios Santos de Jesus | 22/06/1994 (26 anos) 
Camacan (BA) | MEIO CAMPO
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Natural de Brasília, Tiago Reis foi um dos
destaques ofensivos do Vasco na temporada
2019. Nenhum outro jogador balançou as redes
mais que o camisa 27 considerando as duas
principais categorias do clube. Foram seis gols
pelo profissional e outros nove pelo sub-20, onde
se sagrou vice-campeão da Copa São Paulo de
Futebol Júnior. O início do jovem centroavante
no time principal foi avassalador, com números
superiores ao de alguns ídolos expressivos da
história do Gigante da Colina, casos de Roberto
Dinamite, Romário, Edmundo e Valdir. Ele chegou
ao  Gigante da Colina em 2018, após passagem
pelas categorias de base do Goiás e do Cruzeiro. 

TIAGO REIS

Tiago Rodrigues dos Reis | 14/08/1999 (21 anos)
Brasília (DF) | ATACANTE
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Chegou em 2016 depois de se destacar pelo
Madureira contra o Vasco. Estreou no mesmo dia
em que Juninho, contra o Botafogo - ambos
marcaram gols. Se tornou destaque no sub-15 e
sub-17. Fez parte do grupo vice-campeão da
Copinha em 2019. Era reserva, mas entrava
constantemente. Se tornou titular no sub-20 após
as promoções de Talles Magno e Tiago Reis para o
time profissional e voltou a se sair bem na Copa
São Paulo de 2020. Chama atenção pela habilidade
e velocidade. Foi relacionado por Vanderlei
Luxemburgo em alguns jogos do time profissional
em 2019, mas apenas no atual temporada estreou
entre os profissionais. Vem sendo titular e peça
importante do time vascaíno durante o segundo
semestre.

VINÍCIUS

Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva | 01/03/2001 (19 anos) 
São João de Meriti (RJ) | ATACANTE
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Com passagens por todas as categorias de base
da Seleção Brasileira, o goleiro Lucão vem
sendo relacionado para partidas do time
profissional desde o ano passado. O jovem de 19
anos é natural de Barra Mansa e defende as
cores do Gigante desde 2013. Lucão estudou no
Colégio Vasco da Gama e fez parte do time sub-
20 que terminou a Copinha de 2019 na 2ª
colocação. O arqueiro também foi campeão do
Torneio de Toulon com a Seleção Olímpica no
ano passado. Estreou pelo profissional diante
do Botafogo, no Cariocão 2020, tornando-se
assim o mais jovem goleiro a ser titular do
Vasco desde Hélton, arqueiro que marcou época
em São Januário no início do Século 21.

LUCÃO

Lucas Alexandre Galdino de Azevedo | 26/02/2001 (19 anos)
Barra Mansa (RJ) | GOLEIRO
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Chegou ao Vasco em 2017 após se destacar pela
equipe sub-17 do Diadema (SP) e rapidamente
assumiu a titularidade do sub-20 cruzmaltino,
sendo o companheiro de Ricardo Graça na
conquista do Campeonato Carioca sub-20 do
mesmo ano. Teve a primeira experiência no
profissional em 2018, após ter boas atuações na
Copinha, chegando a ser relacionado pelo então
técnico Zé Ricardo. Só foi promovido, porém,
por Vanderlei Luxemburgo, no ano passado,
também após se destacar na campanha do time
vice-campeão da Copinha. Já tem três partidas
pelo time principal, sendo a última delas o
clássico contra o Botafogo, válido pelo
Campeonato Carioca.

ULISSES

Ulisses Wilson Jeronymo Rocha | 28/09/1999 (21 anos)
São Paulo (SP) | ZAGUEIRO
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Cria das divisões de base do Independiente
(ARG), onde também se profissionalizou, Martín
Benítez chegou ao Vasco da Gama em 2020 para
viver sua primeira experiência longe da
Argentina. Recebeu a camisa 10 das mãos do
ídolo Ramon Menezes ao chegar no clube. Seu
grande objetivo durante a passagem pelo
Gigante da Colina é recuperar o futebol que
encantou a todos em solo argentino,
especialmente na temporada de 2017, quando
foi peça importante e um dos grandes
destaques do "Rei de Copas" na conquista da
Conmebol Sul-Americana. O título, não custa
lembrar, foi conquistado dentro do Maracanã,
em cima do Flamengo.

MARTÍN BENITEZ

Martín Nicolás Benítez | 17/06/1994 (26 anos)
Posadas (ARG) | MEIO CAMPO
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Cria das divisões de base do Madureira, Marcelo
Alves foi contratado pelo Vasco da Gama após a
disputa do Campeonato Carioca, justamente
após se destacar na caminhada do Tricolor
Suburbano dentro da competição. O zagueiro
possui passagens por Barra da Tijuca (RJ) e Rio
Branco (ES). A edição de 2020 do Brasileirão será
a primeira de Marcelo Alves na carreira. Sua
estreia no torneio, inclusive, foi no empate em
2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. Já disputou
quatro partidas pela equipe de São Januário no
importante torneio nacional, sendo a última
delas contra o Coritiba, no Couto Pereira.

MARCELO ALVES

Marcelo Alves Santos | 07/02/1998 (22 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRO
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Fellipe Bastos iniciou sua trajetória em São
Januário na temporada de 2010, quando foi
contratado por empréstimo junto ao Benfica
(POR). Na temporada seguinte, a de 2011, fez
parte do grupo que conquistou o inédito título
da Copa do Brasil, marcando, inclusive, o
primeiro gol vascaíno na vitoriosa caminhada.
Deixou o clube em 2013 e retornou no ano
passado. Fellipe Bastos é volante com mais gols
pelo Vasco da Gama no Século 21. Atingiu essa
marca na estreia cruzmaltina no Brasileiro,
diante do Sport Recife. É o vice-artilheiro
cruzmaltino no Campeonato Brasileiro, com
quatro gols, sendo o último deles marcado
diante do Santos, na sétima rodada.

FELLIPE BASTOS

Fellipe Ramos Ignez Bastos | 02/02/1990 (30 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO
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O capixaba Arthur Sales chegou ao Vasco da
Gama no ano de 2016, após ser aprovado num
teste promovido pelo clube, mas apenas em
2017 começou a ser firmar no Gigante da Colina,
assumindo a titularidade da Geração 2002, a
mesma de Talles Magno. Seguiu brilhando no
sub-17 e viu suas boas apresentações serem
premiadas com a inscrição na Copa São Paulo
de 2020. No tradicional torneio, apesar de não
ser titular, Arthur se destacou marcando gols e
dando assistências. Após a pandemia, com a
promoção em definitivo de alguns jogadores
para o time profissional, voltou a ter
oportunidades e não desperdiçou, apesar de
estar no primeiro ano de categoria. Arthur é o
artilheiro do sub-20 no ano, com sete gols.

ARTHUR SALES

Arthur de Oliveira Sales | 03/07/2002 (18 anos)
São Gabriel da Palha (ES)) | MEIO CAMPO
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Integrante da Geração 2001, Gabriel Saulo
iniciou sua trajetória no Estação Antônio
Bezerra, clube localizado em Fortaleza, sua
cidade natal. Teve rápidas passagens por
Fluminense e Palmeiras antes de ser
descoberto pelo Vasco da Gama e desembarcar
em São Januário, no início de 2016, para
defender a equipe sub-15.  Fez parte do grupo
que chegou até a semifinal da Taça BH sub-17
em 2018. Aquela é até hoje a melhor campanha
da equipe juvenil dentro da competição. Esteve
entre os inscritos na Copinha de 2019, quando o
Cruzmaltino chegou até a final. Assumiu a
titularidade da equipe sub-20 após a pandemia
e foi peça importante na campanha que
resultou no título da Taça Guanabara.

GABRIEL SAULO

Gabriel Saulo da Silva Chaves | 15/06/2000 (20 anos)
Fortaleza (CE) | LATERAL DIREITO
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João Pedro chegou no Vasco no ano de 2013.
Começou como lateral-esquerdo, e nessa
posição chegou à Seleção Brasileira. Em seu
segundo ano na categoria infantil, foi deslocado
para a ponta, formando ataque com Paulinho,
hoje na Alemanha. Voltou a ser convocado
como ponta, mas não teve sequência. Viveu seu
auge na campanha da Copa São Paulo 2019 e
dividiu os holofotes com Lucas Santos como um
dos principais destaques do time. Se machucou
no início de 2019, passou a reserva e recuperou
a titularidade no fim da temporada,
permanecendo no time principal que jogou a
Copinha 2020. Fez a estreia entre os
profissionais no Campeonato Carioca, num
clássico contra o Flamengo, no Maracanã.

JOÃO PEDRO

João Pedro Costa Contreiras Martins | 20/04/2000 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE
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Natural de Nova Andradina, no Mato Grosso do
Sul, o atacante de 24 anos é cria das divisões de
base do Operário (PR), mas se profissionalizou no
Coritiba, onde chegou na categoria sub-17.
Guilherme Parede vestiu as camisas de J.
Malucelli (PR), Ypiranga (RS) e Internacional antes
de viver a primeira experiência no exterior em
solo argentino, com a camisa do Talleres. O
atacante foi contratado por empréstimo e
utilizará a camisa 77 durante o período que
permanecer defendendo as cores do clubes de
São Januário. Já entrou em campo 11 vezes pelo
Gigante da Colina, sendo a última delas contra o
Internacional, no Beira Rio, pela rodada passada
do Brasileiro.

GUILHERME PAREDE

Guilherme Parede Pinheiro | 19/05/1995 (24 anos)
Nova Andradina (MS) | ATACANTE
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Catatau trata como “grande chance da vida” o
empréstimo ao Vasco Ygor começou tarde no
futebol. Sua primeira oportunidade foi no
Madureira, aos 20 anos. Praticamente não jogou
nas categorias de base. Aos poucos foi mostrando
talento e conquistando espaço. Catatau foi
emprestado ao Barra da Tijuca e ao Boa Esporte
para ganhar experiência e voltou para fazer
sucesso no Tricolor Suburbano. Foi no Carioca
deste ano, aos 25 anos, que ele se firmou,
marcando três gols e participando como titular de
todos os 11 jogos da equipe. Foi quando marcou
contra Botafogo e Fluminense e despertou
interesse do Vasco, quando enfrentou seu novo
clube, em São Januário, pelo Carioca. Estreou pelo
Gigante contra o Santos e marcou o primeiro gol
contra o Botafogo, no Brasileirão 2020.

YGOR CATATAU

Ygor de Oliveira Ferreira | 01/07/1995 (25 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE
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João Laranjeira faz parte da Geração 2000, a
mesma de Miranda, Caio Lopes e Paulinho, hoje no
Bayer Leverkusen, e iniciou a trajetória no Vasco
da Gama jogando futsal, em 2008. Passou a atuar
no campo na categoria pré-mirim, mas apenas no
infantil, em 2015, passou a ter protagonismo e
assumiu a titularidade. Vem sendo peça
importante nas divisões de base do Gigante da
Colina desde então. Esteve na lista de inscritos nas
três últimas edições da Copa São Paulo. Na
campanha de 2019, quando o Cruzmaltino chegou
até a final e acabou sendo derrotado nos pênaltis
pelo São Paulo, o meio-campista teve boa
participação. Já chegou a realizar treinamentos no
time profissional, mas ainda não chegou a ser
relacionado para nenhuma partida.

LARANJEIRA

João Victor Gomes Laranjeira | 15/03/2000 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO

39

00 00 00 2008 1,81m

00 00 00



Natural de Niterói (RJ), Figueiredo, de 19 anos,
chegou em São Januário no ano de 2017, para
reforçar a equipe juvenil, após passagem pelo
Boavista. Faz parte da talentosa Geração 2001,
hoje representada no profissional por Lucão,
Bruno Gomes, Gabriel Pec e Vinícius. O atacante
começou a se destacar no clube em 2018, no time
sub-17, sob o comando do treinador Celso Martins.
Foi promovido ao sub-20 no início do ano passado e
não demorou muito para mostrar seu valor.
Assumiu a titularidade após a promoção de Tiago
Reis em definitivo para os profissionais e encerrou
o ano como um dos artilheiros da categoria.
Realizou treinos no profissional em 2019 e chegou
a ser relacionado para um jogo do Brasileiro, mas
ainda não entrou em campo pela equipe principal.
Possui convocações para a Seleção Brasileira.

FIGUEIREDO

Lucas Figueiredo dos Santos | 14/08/2001 (19 anos)
Niterói (RJ) | ATACANTE
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Peça importante do time sub-20 na atual
temporada, Matheus Nunes, o MT, chegou ao
Vasco da Gama no ano passado, após brilhar com a
camisa do Volta Redonda na disputa da Copa São
Paulo. Natural de Cabo Frio, o garoto se destaca
por sua versatilidade, por conseguir atuar em
várias posições. MT começou a carreira como
volante e atuou como lateral-esquerdo e meio-
campo antes de ser utilizado no comando do
ataque. Em São Januário, além de ter feito do
grupo que chegou até as quartas de final da última
Copinha, MT conquistou dois títulos pelo sub-20:
Taça Rio do ano passado e Taça Guanabara de
2020. Já chegou a realizar treinamentos no time
profissional, mas ainda não foi relacionado para
nenhuma partida do grupo principal.

MT

Matheus Nunes Fagundes de Araújo | 01/03/2001 (19 anos)
Cabo Frio (RJ) | ATACANTE
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Nascido em Barra de São Miguel, cidade do litoral
sul de Alagoas, Rodrigo começou a jogar futebol
muito cedo, aos oito anos de idade, e passou por
CRB e Agrimaq antes de ser descoberto pelo Vasco
da Gama. O meio-campista foi aprovado numa
peneira realizada em Alagoas pelo clube da Colina
no ano de 2016. Na época, embora tenha sido
convidado também por Flamengo e Corinthians, o
garoto optou pelo Cruzmaltino. Com muita garra e
dedicação, Rodrigo conquistou rapidamente seu
espaço na Geração 2002, a mesma de Talles Magno
e Riquelme, passando, inclusive, a ser capitão da
mesma nas categorias sub-15 e sub-17. Foi
promovido ao sub-20 no ano passado e fez parte do
grupo que disputou a Copinha 2020. Já chegou a
realizar treinos no profissional.

RODRIGO

Rodrigo Alves de Holanda | 04/06/2002 (18 anos)
Barra de São Miguel (AL) | MEIO CAMPO
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Natural de Guaratinguetá (SP), Weverton iniciou
sua trajetória no futebol atuando nas divisões de
base do Taubaté (SP), mas foi atuando por outra
equipe paulista, o Manthiqueira, que chamou a
atenção do clube que possui a história mais bonita
do futebol. Em 2019, durante a brilhante
campanha na Copa São Paulo, o Vasco da Gama
encarou o Manthiqueira e o desempenho de
Weverton encheu os olhos dos observadores
cruzmaltinos. O meio-campista passou por um
período de avaliação após a competição, foi
aprovado pela comissão técnica, assinou contrato
de dois anos e passou a ser utilizado com
frequência no time sub-20, principalmente após a
promoção de Bruno Gomes para o profissional. 

WEVERTON

Weverton de Jesus Marcolino | 15/06/2000 (20 anos)
Guaratinguetá (SP)| MEIO CAMPO
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Cria das categorias de base do São Paulo, onde se
sagrou campeão brasileiro em 2007, e com
passagem pelo Bayern de Munique, da Alemanha,
Breno chegou ao Vasco da Gama em 2017 e fez
parte do grupo que classificou o Gigante da Colina
para a Conmebol Libertadores de 2018. Mesmo
sendo bastante querido pela torcida, o camisa 4
ainda não conseguiu emplacar uma sequência de
partidas na equipe titular do Gigante da Colina.
Breno chegou a ser relacionado para alguns jogos
do Campeonato Brasileiro de 2020, porém não
entrou em campo. O defensor vem se recuperando
de uma grave lesão e não disputa um jogo oficial
desde 2018.

BRENO

Breno Vinícius Rodrigues Borges | 13/10/1989 (31 anos)
Cruzeiro (SP) | ZAGUEIRO
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O lateral esquerdo e capixaba Ramon iniciou sua
trajetória em São Januário em 2009, quando foi
contratado junto ao Internacional por
empréstimo. Correspondeu dentro de campo e
rapidamente se tornou uma referência para os
torcedores vascaínos. Seguiu no clube nas duas
temporadas seguintes e foi peça importante do
Gigante da Colina durante a inédita conquista da
Copa do Brasil de 2011. Deixou o Gigante da Colina
e retornou em 2017, ajudando a equipe de São
Januário a fazer uma grande campanha no
Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga na
Conmebol Libertadores de 2018. Vem se
recuperando de uma grave lesão e seu último jogo
foi há duas temporadas.

RAMON

Ramon de Morais Motta | 06/05/1988 (32 anos) 
Cachoeiro de Itapemirim (ES) | LATERAL ESQUERDO 
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Irmão do mais novo xodó da torcida, o talentoso
Talles, Kaio Magno, de 20 anos, chegou em São
Januário em 2012 e faz parte da Geração 99, a
mesma do hoje titular Marrony. Autor do gol título
do Torneio Guilherme Embry sub-14 de 2013, Kaio
Magno também participou das conquistas dos
estaduais sub-17 (2015) e sub-20 (2017) e retornou
ao Vasco no primeiro semestre do ano passado
após disputar a Copa São Paulo com a camisa do
Ceará. Passou a treinar entre os profissionais em
2019, a pedido de Vanderlei Luxemburgo, e foi
relacionado para alguns jogos do Brasileiro, porém
só estreou na atual temporada, contra o
Fluminense, no Campeonato Carioca, sob o
comando do técnico Abel Braga.

KAIO MAGNO

Kaio Magno Bacelar Martins | 13/08/1999 (21 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE
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O português de 48 anos iniciou sua trajetória
como técnico no Sporting Lisboa, onde também
brilhou como atleta. O novo comandante
cruzmaltino também acumula trabalhos no
Estrela Vermelha (SRB), Creta (GRE), Belenenses
(POR), Al-Fateh (KSA), Standard Liège (BEL), Legia
Varsóvia (POL) e Sporting Braga (POR). Em seu
último trabalho, no segundo semestre do ano
passado, Ricardo estabeleceu o recorde de
invencibilidade de equipes portuguesas em
competições européias, durante a participação na
Liga Europa com o Sporting Braga

DEPARTAMENTO FUTEBOL

ALEXANDRE CAMPELLO
Presidente

JOSÉ LUIS MOREIRA
Vice-Presidente de Futebol

ANDRÉ MAZZUCO
Diretor Executivo

FABIANO LUNZ
Supervisor de Futebol

RICARDO SÁ PINTO
Treinador

RUI MOTA
Auxiliar 
Técnico

MIGUEL MOREIRA
Preparador 

Físico

IGOR DIAS
Analista de

Desempenho

ALEXANDRE
GRASSELI

Auxiliar Técnico

CARLOS GERMANO
Preparador de

Goleiros

MAURO BRITTO
Preparador

Físico

ARMANDO
 MARCIAL

Preparador Físico

ALEXANDRE 
TRINDADE

Preparador Físico

RAUL SANTANNA
Preparador

Físico

JOSÉ QUITETE
Preparador de

Goleiros

LUCAS VERGNE
Analista de

Desempenho

THIAGO  HILDEBRANDT
Analista de

Desempenho



MARCOS TEIXEIRA
Diretor 
Médico

MARCOS CÉZAR
Coordenador

Científico

ALEXANDRE BARBOSA
Coordenador de 

Fisioterapia

RODRIGO
FURTADO

Médico

CARLOS
FONTES
Médico

VICTOR
BAITELLI
Médico

PAULO
CAVALCANTI
Nutricionista

GUSTAVO
HENRIQUES
Fisiologista

MAÍRA
RUAS

Psicóloga

MÁRCIO
PUGLIA

Fisioterapeuta

ALDO 
MATTOS

Fisioterapeuta

MÁRCIO
MONTEIRO

Fisioterapeuta

RAMON 
TRAVASSOS

Fisioterapeuta

ROBSON
FERRAZ

Massagista

RODRIGO
BARROS

Massagista

ARÍLSON
RUSSO

Massagista

NILTINHO
LIMA

Roupeiro

ALCÍDIO
MANFRINI
Roupeiro

LUIZ 
PHELIPE
Roupeiro

NELSON COSTA
Assessor de

Imprensa

CARLOS GREGÓRIO JR
Assessor de

Imprensa

MATHEUS BABO
Assessor de

Imprensa

RAFAEL
RIBEIRO

Fotógrafo

ROBERTO
ROSENDO
VascoTV


