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09 jogos disputados
04 vitórias
02 empates
03 derrotas

15 gols marcados
12 gols sofridos
03 gols de saldo

11 jogos disputados
04 vitórias
05 empates
02 derrotas

14 gols marcados
11 gols sofridos
03 gols de saldo

Germán Cano (foto)
Gabriel Pec
Tiago Reis
Marquinhos Gabriel
Matías Galarza
Sarrafiore
Zeca
Andrey
Léo Matos
Morato
Bruno Gomes

08 gols
06 gols
03 gols
03 gols
02 gols
01 gol
01 gol
01 gol
01 gol
01 gol
01 gol

Léo Matos (foto)
Léo Jabá
Cayo Tenório
Matías Galarza
Andrey
Morato
Germán Cano
Laranjeira
Riquelme // MT
Marquinhos Gabriel
Zeca

04 assistências
03 assistências
02 assistências
02 assistências
02 assistências
02 assistências
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência

CARIOCÃO

COPA DO BRASIL

MARCELO CABO

BRASILEIRÃO

MANDANTE VISITANTE

22 16 05 01 -- -- -- 80

15 06 05 04 24 18 06 51

03 02 01 00 04 02 02 78

02 00 01 01 01 03 -2 17

18 08 07 03 29 21 08 57

--



Germán Cano (foto)
Tiago Reis
Andrey
Romulo
Gabriel Pec
Ricardo Graça
Marquinhos Gabriel
Carlinhos
Matías Galarza
Leandro Castan
Léo Matos
Bruno Gomes
Vinícius
Zeca
Morato
Sarrafiore

32 gols
10 gols
10 gols
08 gols
07 gols
04 gols
03 gols
02 gols
02 gols
02 gols
02 gols
02 gols
01 gol
01 gol
01 gol
01 gol

Andrey (foto)
Léo Matos
Romulo
Cayo Tenório
Léo Jabá
Leandro Castan
Gabriel Pec
Germán Cano
Matías Galarza
Morato
MT // Vinícius
Ricardo Graça
Juninho // Laranjeira
Riquelme // Tiago Reis
Marquinhos Gabriel
Zeca

10 assistências
08 assistências
04 assistências
03 assistências
03 assistências
02 assistências
02 assistências
02 assistências
02 assistências
02 assistências
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência

Gabriel Pec (foto)
Zeca
Andrey
Ricardo Graça
Matías Galarza
Figueiredo
Germán Cano
Léo Matos
Miranda
Bruno Gomes
Lucão
Juninho
Tiago Reis
Laranjeira
Ernando
Léo Jabá // Morato

18 jogos
16 jogos
16 jogos
15 jogos
14 jogos
14 jogos
13 jogos
13 jogos
12 jogos
12 jogos
11 jogos
10 jogos
10 jogos
10 jogos
10 jogos
10 jogos

Andrey (foto)
Leandro Castan
Romulo
Ricardo Graça
Germán Cano
Tiago Reis
Bruno Gomes
Gabriel Pec
Vinícius
Miranda
Juninho

129 jogos
112 jogos
110 jogos
96 jogos
64 jogos
50 jogos
50 jogos
47 jogos
44 jogos
42 jogos
40 jogos

EM 2021



O Vasco da Gama possui um título de Copa do Brasil, obtido na
temporada de 2011 (foto acima). A conquista, inclusive, completou 10
anos na última terça-feira (08/06). O Cruzmaltino era dirigida por Ricardo
Gomes e possuía no elenco nomes como Fernando Prass, Fagner, Dedé,
Romulo, Felipe, Diego Souza, Eder Luis e Alecsandro.

O Gigante da Colina disputou 11 partidas até o título, com cinco
vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A decisão foi contra o
Coritiba. No primeiro jogo, em São Januário, triunfo cruzmaltino por 1 a 0.
Na volta, em Curitiba, o adversário venceu por 3 a 2. O Vasco levantou a
taça por ter marcado dois gols na casa do adversário.

O Vasco da Gama participa pela 30ª vez da Copa do Brasil. São 98
vitórias, 58 empates, 33 derrotas, 332 gols marcados e 199 sofridos em
189 partidas disputadas. Na edição de 2021, o Cruzmaltino já disputou
três partidas, com duas vitórias e um empate. São quatro gols
marcados e dois sofridos.

FOTO: MARCELO SADIO/VASCO.COM.BR



Na segunda fase, um outro time mineiro pela frente, dessa vez o
Tombense. Mesmo jogando fora de casa, o Gigante da Colina não tomou
conhecimento do adversário e venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de
Gabriel Pec  e Andrey. 

A terceira fase da Copa do Brasil reservou para o Vasco um confronto
local. Embora já tenha enfrentado outras equipes do Rio na Copa do
Brasil, o Almirante duela pela primeira vez com o Boavista na
competição. O primeiro jogo foi em Bacaxá (foto), e o Almirante venceu
por 1 a 0, com gol do argentino Sarrafiore.

O Vasco fará seu quarto jogo na edição de 2021 da Copa do Brasil. A
estreia na primeira fase foi diante da Caldense, em Poços de Caldas
(MG). Na oportunidade, o Cruzmaltino saiu na frente com Marquinhos
Gabriel, mas sofreu o empate. O placar de 1 a 1 deu a classificação para
o time dirigido pelo técnico Marcelo Cabo.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



Contratado após uma temporada de destaque no Atlético (GO), Marcelo
Cabo chegou ao clube ao lado dos auxiliares Gabriel Cabo e Fábio Cortez
(que estava no sub-16 cruzmaltino) e do preparador físico Tiago Melsert.
Uma outra novidade na comissão técnica vascaína para a temporada de

2021 é a presença do treinador de goleiros Daniel Crizel.

Escolhido para comandar o Vasco da Gama na temporada de 2021, o
técnico Marcelo Cabo vem mantendo um aproveitamento positivo
em São Januário. O treinador comandou o Cruzmaltino em 18 partidas,
com 08 vitórias, 07 empates e 03 derrotas. O aproveitamento é de 57%.

Natural do Rio de Janeiro, ele acumula trabalhos importantes no Brasil e
no exterior. Possui no currículo duas participações em Copas do Mundo.
O treinador conduziu Atlético Goianiense e CSA à elite nacional nos
anos de 2016 e 2018, respectivamente. Na primeira, sagrando-se
campeão da Série B.

Além do vasto currículo, que inclui vivência dos mais variados cenários
futebolísticos, Marcelo Cabo detém a Licença Pró da CBF, a maior
graduação para um treinador nacional, e se notabiliza por formar
equipes intensas, que são competitivas, independentemente do modelo
de jogo e das características de cada competição.

Embora possua pouco mais de três meses de trabalho, Marcelo Cabo já
alcançou marcas expressivas no Gigante. Ao lado de PC Gusmão, ele é o
técnico que mais lançou jogadores da base no profissional na
década. São  oito jovens lançados até o momento: Menezes, Riquelme,
Galarza, Caio Eduardo, MT, Laranjeira, Figueiredo e  Arthur Sales.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO



Contratado após uma temporada de destaque no Atlético (GO), Marcelo
Cabo chegou ao clube ao lado dos auxiliares Gabriel Cabo e Fábio Cortez
(que estava no sub-16 cruzmaltino) e do preparador físico Tiago Melsert.
Uma outra novidade na comissão técnica vascaína para a temporada de

2021 é a presença do treinador de goleiros Daniel Crizel.

O meio-campista Gabriel Pec já superou nesse início de 2021 o
desempenho dos seus dois primeiros anos no time profissional. O
camisa 11 é o vice-artilheiro do time na temporada, com seis gols
marcados, sendo o último deles marcado contra o Boavista, na última
partida da fase de classificação do Campeonato Carioca.

O goleiro Vanderlei foi o grande destaque do Vasco da Gama na final da
Taça Rio. Após o resultado no tempo normal levar a decisão do título
para os pênaltis, o camisa 1 brilhou defendendo três penalidades e
garantindo mais um troféu para São Januário. O Almirante não levantava
uma taça na Colina Histórica desde a temporada de 1992.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO



Em pouco mais de dois meses de Vasco, o lateral Zeca já atuou mais que
em um ano inteiro de Bahia. Zeca disputou 19 partidas pelo Tricolor
Baiano. Somando-as, ficou 984 minutos em campo. Já no Gigante da
Colina, em apenas 16 jogos, o lateral já esteve 1328 minutos em campo.
O camisa 37 já soma um gol e uma assistência pelo Cruzmaltino.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

O lateral Léo Matos é o líder em assistências do Vasco da Gama na
temporada, com quatro passes para gol. No geral, são oito assistências e
dois gols marcados em 33 jogos disputados pelo Gigante da Colina. O
experiente jogador desembarcou em São Januário no final do ano
passado, após passagem de sucesso pelo futebol grego.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



Andrey está em sua 6ª temporada no profissional. É ele o jogador do
atual elenco com mais partidas pelo Vasco: são 129 jogos, entre 2016-
2021. O jovem é o volante oriundo da base com mais gols marcados pelo
Gigante da Colina no Século 21: 10. O camisa 6 é também o atleta do
grupo que mais deu assistências para gols: 10.

Líder em desarmes do Vasco nas três últimas temporadas, o cria de São
Januário Andrey vem repetindo a dose em 2021. O camisa 6 vem
liderando mais uma vez no importante fundamento defensivo no
Gigante da Colina. No atual ano, o meio-campo também ocupa a
liderança no ranking de passes certos.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO



Contratado no ano passado junto ao Independiente de Medellín (COL),
Germán Cano lidera o ranking de goleadores estrangeiros no Século
21 com 32 gols. Considerando todos os gringos da grandiosíssima
história vascaína, o camisa 14 já ocupa a terceira colocação. Na frente
dele estão o paraguaio Silvio Parodi (37) e o uruguaio Villadoniga (83). 

Na atual temporada, o argentino vem repetindo o grande desempenho
do ano passado. Já são oito gols marcados em 13 partidas
disputadas, o que significa uma média de 0,6 gols por partida. É
Germán Cano o artilheiro do Vasco da Gama em 2021. O camisa 14 ainda
soma uma assistência com a camisa cruzmaltina nesse período.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO



O meio-campo Matías Galarza se tornou na atual temporada o segundo
jogador paraguaio a fazer mais de 1 gol com a camisa do Gigante da
Colina. O primeiro foi o craque Silvio Parodi, que fez 37 gols pelo Clube
na década 50. O camisa 19 já havia se tornado em 2021 o estrangeiro
mais jovem a atuar pelo Cruzmaltino no Século 21. 

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Com convocações acumuladas para a Seleção Brasileira Olímpica, o
zagueiro Ricardo Graça é o líder em rebatidas do Vasco da Gama na
temporada 2021. O camisa 36 está a quatro jogos de completar 100
partidas pelo Gigante da Colina. Apenas Andrey, Castan e Romulo já
atingiram essa expressiva marca no atual elenco.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



O experiente Michel fez sua estreia pelo Vasco na partida contra a Ponte
Preta, no último final de semana. O camisa 55 entrou no segundo tempo,
no lugar de Léo Matos, marcando seu retorno aos gramados após mais
de 15 meses afastado. Durante esse período, o experiente jogador se
recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

O zagueiro Leandro Castan já se encontra clinicamente recuperado da
lesão muscular que o afastou dos últimos jogos do Cruzmaltino na
temporada, porém segue em processo de recondicionamento físico. O
camisa 5 vem trabalhando diariamente no CT do Almirante, na Cidade de
Deus, visando o retorno aos gramados.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



 
Nome Completo

Marcelo Ribeiro Cabo
Data de Nascimento
06/12/1966 (54 anos)

Local de Nascimento
Rio de Janeiro (RJ)

Diretor Executivo de Futebol
ALEXANDRE PÁSSARO

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

MARCELO CABO
TREINADOR

Gerente de Futebol
FABIANO LUNZ

Supervisor de Futebol
RODRIGO RAMOS

Auxiliares Técnicos
GABRIEL CABO
FÁBIO CORTEZ

Preparadores Físicos
TIAGO MELSERT

DANIEL FÉLIX
LUIZ FELIPE

Treinadores de Goleiros
DANIEL CRIZEL

ALEX PECORARO

Analistas de Desempenho 
LUCAS VERGNE | THIAGO HILDEBRANDT | EDUARDO IUNG

Diretor Médico
GUSTAVO CALDEIRA

Médicos
RICARDO BASTOS | MARCOS TEIXEIRA

Fisioterapeutas
EDUARDO CALÇADA  | ALEXANDRE BARBOSA | ALDO MATTOS | MÁRCIO MONTEIRO

 
 
 
 
 
 

Massagistas
ARÍLSON SILVA | ROBSON FERRAZ | RODRIGO BARROS

Roupeiros
NILTON LIMA | MANFRINI | LUIZ PHELIPE

 

Coordenador Científico           
MARCOS CEZAR 

       Fisiologista       
GUSTAVO HENRIQUES 

Nutricionista
PAULO CAVALCANTI

Psicóloga
MAÍRA RUAS



Cadu (GOL) // Lucão (GOL) // Ricardo Graça (ZAG) // Miranda (ZAG)
Eric Pimentel (ZAG) // Cayo Tenório (LD) // Riquelme (LE)
Andrey Santos (MC) // Bruno Gomes (MC) // Andrey (MC)
 Caio Lopes (MC) // Juninho (MC) // Matías Galarza (MC)

Gabriel Pec (ATA) //  Figueiredo (ATA) // Talles Magno (ATA)
MT (ATA) // Laranjeira (ATA) // Arthur Sales (ATA)

ANDREY ROMULO MATÍAS GALARZA BRUNO GOMES

TIAGO REISGERMÁN CANO

MIRANDA ERNANDO

MORATO

LÉO MATOS ZECA

M.GABRIEL

373

35 44

231986

3110

14 27

VANDERLEI
1

CAYO TENÓRIO

2

RICARDO
36

FIGUEIREDO
15

RIQUELME

45

LÉO JABÁ
7

SARRAFIORE
33 

LUCÃO
28

MICHEL
55

GABRIEL PEC
11

JUNINHO
50



Nascido em Porecatu, no Paraná, Vanderlei
iniciou profissionalmente sua carreira pelo
Paranavaí, mas conquistou a projeção nacional
defendendo o Coritiba. Foi contratado pelo
Santos em 2015 e tornou-se destaque da posição
no Brasil. Em 2017, foi eleito o melhor goleiro do
Campeonato Brasileiro nas premiações da CBF e
Bola de Prata. Deixou o Peixe em 2019 para jogar
no Grêmio, onde permaneceu até o início da
temporada. O qualificado arqueiro chegou ao
Gigante da Colina com contrato até o final da
temporada para ser peça importante do processo
de reconstrução e contribuir também com sua
vasta experiência para o processo de evolução
dos jovens goleiros vascaínos, em especial
Lucão, titular neste começo de temporada.

VANDERLEI

Vanderlei Farias da Silva | 01/02/1984 (37 anos)
Porecatu (PR) | GOLEIRO | Contrato até 31/12/2021

1

09 00 00 2021 1,95m

09 00 00

TEMPORADA 2021



Com passagens por todas as categorias de base
da Seleção Brasileira, o goleiro Lucão vem
sendo relacionado para partidas do time
profissional desde 2019. 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 em 2019.
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. Foi utilizado também no
Brasileiro e na Conmebol Sul-Americana
durante a temporada 2020.

LUCÃO

Lucas Alexandre Galdino de Azevedo | 26/02/2001 (20 anos)
Barra Mansa (RJ) | GOLEIRO | Contrato até 31/12/2023

28

16 00 00 2013 1,90m

11 00 00

TEMPORADA 2021



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 em 2019 entre os
profissionais, mas só em 2020 foi promovido de
vez. Estreou no clássico contra o Flamengo, pelo
Cariocão, e foi utilizado com frequência no
decorrer da temporada. 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 (22 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | LATERAL DIREITO | Contrato até 21/12/2022

2

28 03 00 2012 1,72m

08 02 00

TEMPORADA 2021



Campeão Mundial com a Seleção Brasileira sub-
17 no ano de 2003, Léo Matos foi revelado no
Flamengo, mas pouco atuou pela equipe
carioca. Foi negociado com o Olympique de
Marselha (FRA) aos 17 anos de idade e passou
por Paraná, Figueirense e Vila Nova (GO) antes
de se firmar em solo europeu. No velho
continente, além de atuar na Grécia, onde
possui a idolatria da torcida do PAOK, seu
antigo clube, o lateral-direito jogou na Ucrânia,
por Chornomorets e Dnipro. Pelo último clube,
inclusive, foi vice-campeão da Liga Europa 2014-
2015. Chegou ao Vasco da Gama no segundo
semestre do ano passado e assumiu a
titularidade na lateral direita. É uma das
referências do elenco para a temporada 2021.

LÉO MATOS

Leonardo de Matos Cruz | 02/04/1986 (35 anos)
Niterói (RJ) | LATERAL DIREITO | Contrato até 31/12/2022

3

33 08 02 2020 1,84m

13 04 01

TEMPORADA 2021



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 de
2020, através do Pré-Olímpico, uma vaga para
os Jogos Olímpicos de Tóquio. É uma das
lideranças do novo elenco cruzmaltino.

RICARDO GRAÇA

Ricardo Queiroz de Alencastro Graça | 16/02/1997 (24 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRO | Contrato até 31/12/2023

36

96 00 04 2009 1,83m

15 00 00

TEMPORADA 2021



Natural de Flores de Goiás, Ernando é cria das
divisões de base do Esmeraldino. No Goiás,
conquistou quatro títulos estaduais e foi
campeão da Série B em 2012. O defensor possui
passagem pelas categorias de base da Seleção
Brasileira. O sucesso em Goiânia o fez ser
contratado pelo Internacional em 2014. No
Colorado, boas atuações e mais quatro títulos,
todos a nível Estadual. Foi emprestado ao Sport
Recife em 2018 e se transformou rapidamente
numa das lideranças do time, sendo utilizado
em 32 das 38 partidas do Brasileirão. Deixou o
Inter no ano seguinte e acertou com o Bahia.
Pelo Esquadrão, manteve a regularidade e
também foi bastante utilizado, sendo titular
absoluto da equipe na última edição da
principal competição nacional.

ERNANDO

Ernando Rodrigues Lopes | 17/04/1988 (32 anos)
Flores de Goiás (GO) | ZAGUEIRO | Contrato até 10/12/2021

44

10 00 00 2021 1,84m

10 00 00

TEMPORADA 2021



Conhecido por sua versatilidade, já que é
ambidestro e atua nas duas laterais, Zeca nasceu
em Paranavaí, no Paraná, mas começou sua
carreira no Santos. Brilhou no Peixe entre os anos
de 2014 e 2018, período que acumulou
convocações para a Seleção Brasileira. O auge foi a
participação na conquista da inédita medalha de
ouro no Rio 2016. Se transferiu para o
Internacional em 2018 e ano passado defendeu as
cores do Bahia no Campeonato Brasileiro. A vinda
de Zeca para o Vasco da Gama reforça o
planejamento do Departamento de Futebol, que
desde o início da temporada 2021 prometeu a
montagem de uma equipe forte, competitiva, e
que se encaixasse dentro do planejamento
financeiro do Clube para o ano.

ZECA

José Carlos Cracco Neto | 16/05/1994 (26 anos)
Paranavaí (PR) | LATERAL ESQUERDO | Contrato até 10/12/2021

37

16 01 01 2021 1,71m

16 01 01

TEMPORADA 2021



Está no Vasco desde 2012, é da geração de Talles
Magno (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 sub-17. Essa boa
participação o credenciou para disputar a Copinha
de 2019. Não era titular do time, mas foi uma peça
importante, pois entrava com frequência nas
partidas. Deu assistência para Tiago Reis na
decisão da Copinha, contra o São Paulo. Sempre foi
visto como promessa, já chegou a realizar
treinamentos com a Seleção Brasileira principal e
foi relacionado para algumas partidas do time
profissional no ano passado, porém só apenas em
2021 fez sua estreia, diante do Bangu, pelo
Cariocão.

RIQUELME

Riquelme de Carvalho Araujo Viana | 28/08/2002 (18 anos)
Barra Mansa (RJ) | LATERAL ESQUERDO | Contrato até 31/07/2023

45

04 00 00 2012 1,75m

TEMPORADA 2021

04 01 00



Em sua sexta 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 6 é o volante oriundo da base com mais
gols pelo Vasco da Gama no Século 21. Já foram
10 tentos anotados pelo time principal, sendo o
último deles contra o Tombense, neste ano, pela
segunda fase da Copa do Brasil. O Menino da
Colina foi o líder em desarmes do Gigante da
Colina na temporada passada e vem repetindo a
dose em 2021. É ele também o jogador do atual
elenco com mais assistências e partidas pelo
Cruzmaltino.

ANDREY

Andrey Ramos do Nascimento | 15/02/1998 (23 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2021

6

129 10 10 2004 1,75m

16 02 01

TEMPORADA 2021



Natural de Picos (PI), Romulo iniciou sua
trajetória no Porto de Caruaru (PE), e foi
contratado pelo Vasco em 2009 para defender o
time sub-20 e não demorou muito para se
destacar. Foi um dos principais nomes na
conquista do Torneio OPG, no mesmo ano, e do
Carioca da categoria, em 2010. Foi promovido
aos profissionais após o título estadual sub-20 e
assumiu a titularidade durante a disputa do
Brasileiro. Se manteve entre os 11 iniciais em
2011, quando foi destaque da equipe campeã da
Copa do Brasil e vice-campeã do Brasileirão. 
 Com oito gols em 106 partidas, além de
passagens pelas Seleções Brasileira sub-23 e
principal, Romulo retorna ao Vasco da Gama
com um contrato de produtividade e um salário
fixo abaixo dos padrões tradicionais.

ROMULO

Romulo Borges Monteiro | 19/09/1990 (30 anos)
Picos (PI)| MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2021

8

110 04 08 2021 1,84m

04 00 00

TEMPORADA 2021



Cria das divisões de base do Olímpia (PAR), onde
chegou a ser relacionado para algumas partidas
do profissional, Matías Galarza é uma das
grandes promessas do futebol paraguaio.
Desembarcou no Brasil em 2020 para reforçar a
equipe sub-20 do Vasco. Em São Januário,
conseguiu se adaptar rapidamente e se tornar
peça importante da equipe dirigida pelo
treinador Diogo Siston. Galarza foi titular do
Gigante da Colina nas conquistas do Carioca,
Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Possui
convocações para as Seleções de Base do
Paraguai e fez sua estreia entre os profissionais
diante da Portuguesa, tornando-se assim o
estrangeiro mais jovem a atuar pelo Vasco no
Século 21. Foi comprado pelo Almirante no mês
passado, assinando contrato até o final de 2025.

MATÍAS GALARZA

Matías Galarza Fonda | 11/02/2002 (19 anos)
Assunção (PAR) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2025

19

14 02 02 2020 1,75m

14 02 02

TEMPORADA 2021



Titular do time vice-campeão da Copinha 2019,
Bruno Gomes iniciou sua trajetória do Vasco em
2015, quando foi contratado após se destacar na
Portuguesa (RJ). Nascido em 2001, o talentoso
volante 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 de 2019, sob o comando
de Luxa. O talentoso meio-campista chegou a
ser titular da equipe durante a passagem de
Abel Braga, no começo do ano passado, mas
perdeu espaço e só voltou a ser utilizado com
frequência entre os 11 iniciais na reta final do
Brasileirão. Renovou seu contrato até o final de
2023 no ano passado.

BRUNO GOMES

Bruno Gomes da Silva Clevelário | 04/04/2001 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMAPO | Contrato até 31/12/2023

23

50 00 02 2015 1,75m

12 00 01

TEMPORADA 2021



Natural de Selbach (RS), o armador estreou no
profissional pelo Colorado, onde fez parte do
grupo campeão da Recopa Sul-Americana de
2011. Marquinhos Gabriel passou por outros
grandes clubes do Brasil. No Santos, em 2015,
conquistou o Campeonato Paulista. Repetiu a
dose em 2017 e 2018 pelo Corinthians, por quem
se tornou campeão brasileiro. Campeão estadual
também em 2019 e 2020 por Cruzeiro e Athletico
Paranaense, o gaúcho chega para reforçar o
setor de criação do Gigante da Colina, tendo em
vista que tem na construção de jogadas uma de
suas principais características. O meio-campista,
que também se destaca pelos gols bonitos, vem
colocando toda sua experiência à disposição da
equipe cruzmaltina nos importantes desafios
dessa temporada.

MARQUINHOS GABRIEL

Marcos Gabriel do Nascimento | 21/07/1990 (30 anos)
Selbach (RS) | MEIO CAMPO | Contrato até 10/12/2021

31

09 01 03 2021 1,71m

09 01 03

TEMPORADA 2021



Natural de Villa Ballester, na Argentina, Martín
Nicolas Sarrafiore é cria das divisões de base do
Huracán, mas soma experiências nos times
infantis do Boca Juniors, do Manchester City e do
Barcelona. Em 2017, quando ainda possuía 19
anos, se destacou numa competição sul-
americana e despertou o interesse do
Internacional. Foi contratado pelo Colorado no
segundo semestre de 2018 e permaneceu na
equipe de Porto Alegre até o ano passado,
quando foi emprestado ao Coritiba para a
disputa do Campeonato Brasileiro. Canhoto com
bom porte físico e excelente poder de
finalização, Martín Sarrafiore chega como mais
uma opção para fortalecer o setor ofensivo do
Cruzmaltino durante a sequência da temporada.

SARRAFIORE

Martín Nícolas Sarrafiore | 20/07/1997 (23 anos) 
Villa Ballester (ARG) | MEIO CAMPO | Contrato até 30/11/2021

33

03 00 01 2021 1,80m

03 00 01

TEMPORADA 2021



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. Promovido aos profissionais na
temporada passada, Juninho foi utilizado com
bastante frequência no Campeonato Brasileiro
2020. É uma das grandes apostas para 2021.

JUNINHO

Alexandre de Almeida Silva Júnior | 23/01/2001 (20 anos)
Nova Iguaçu (RJ)| MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2023

50

40 01 00 2016 1,75m

11 00 00

TEMPORADA 2021



Michel se profissionalizou pelo São Cristóvão e
passou pelo Madureira antes alcançar equipes de
maior expressão no cenário nacional. A primeira
delas foi o Atlético Goianiense, clube que o
experiente jogador defendeu em 2016. Michel se
destacou na campanha do título do Brasileiro da
Série B. Neste bom período no Dragão, o volante
foi dirigido pelo técnico Marcelo Cabo, atual
comandante do Gigante da Colina. O bom
desempenho no clube goiano fez com que Michel
despertasse o interesse de clubes da Série A. Foi
contratado pelo Grêmio em 2017 e participou de
conquistas importantes do Tricolor nas últimas
temporadas, incluindo a Libertadores de 2017.
Michel é um jogador que atua em diversas funções
dentro das quatro linhas, podendo jogar também
de zagueiro, lateral-esquerdo e meio campo.

MICHEL

Michel Ferreira dos Santos | 22/03/1990 (31 anos) 
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2021

55

01 00 00 2021 1,83m

01 00 00

TEMPORADA 2021



Natural de São Paulo, Léo Jabá foi revelado no
Corinthians e acumula convocações para as
Seleções Brasileiras de base. O atacante foi
promovido aos profissionais em 2017 e conquistou
o Campeonato Paulista pelo Alvinegro. O bom
desempenho o fez ser negociado com o Akhmat
Grozny, da Rússia, onde atuou por uma
temporada. Foi vendido ao PAOK, da Grécia, e logo
em sua primeira temporada foi peça importante
na conquista do título nacional, quebrando um
tabu de 34 anos, sendo destaque nos rankings de
gols e assistências. As atuações de destaque em
solo grego levaram o atacante a despertar o
interesse de grandes clubes europeus, caso do
Porto (POR), que por muito pouco não o contratou
em 2019.

LÉO JABÁ

Leonardo Rodrigues Lima | 02/08/1998 (22 anos) 
São Paulo (SP) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2021

7

10 03 00 2021 1,78m

10 03 00

TEMPORADA 2021



Andrew Eric Feitosa, de 28 anos, é chamado de
“Morato” como uma referência à cidade onde
nasceu: Francisco Morato, na região
metropolitana de São Paulo. Com passagem por
Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel, o atacante
começou a se destacar no cenário nacional pelo
Ituano, em 2016, com boas exibições na Série D do
Brasileiro e no estadual do ano seguinte. Seu
desempenho o levou ao São Paulo, por
empréstimo. Em 2018, Morato voltou a ser
emprestado, dessa vez para o Sport. Retornou ao
Ituano em 2019, fez boas apresentações no
Campeonato Paulista e acabou despertando o
interesse do Bragantino, onde participou da
campanha do acesso à Série A no mesmo ano e da
classificação para a Sul-Americana, em 2020.

MORATO

Andrew Eric Feitosa | 01/09/1992 (28 anos) 
Francisco Morato (SP) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2021

10

10 02 01 2021 1,70m

10 02 01

TEMPORADA 2021



Integrante da Geração 2001, Gabriel Pec 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
alusão ao "Petrópolis Esporte Clube", equipe de
futsal de sua cidade. 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 Copinha, mas foi dos destaques da equipe
sub-20 na disputa dos Campeonatos Brasileiro e
Carioca de 2019. Estreou nos profissionais em
2019, mas apenas em 2020, após recuperar a
confiança no sub-20 sendo fundamental na
conquista da Copa do Brasil, Pec passou a ser
utilizado com frequência na equipe principal.

GABRIEL PEC

Gabriel Fortes Chaves | 11/02/2001 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| ATACANTE | Contrato até 24/08/2024

11

47 02 07 2009 1,74m

18 00 06

TEMPORADA 2021



Contratado para ser a solução do ataque do Vasco
da Gama no ano passado, o atacante Germán Cano
é uma máquina de fazer gols. Em 2019, ele ficou
entre os grandes artilheiros do continente.
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. Na temporada passada, o camisa 14
voltou a brilhar, justificou a aposta do Gigante e
foi o artilheiro com 24 gols. Vem mantendo o nível
no ano de 2021, tanto que já balançou as redes seis
vezes, chegando aos 31 gols no geral e se
transformando no maior goleador estrangeiro do
Clube no Século 21. Já é também o terceiro gringo
com mais gols na história vascaína.

GERMÁN CANO

Germán Ezequiel Cano Recalde | 02/01/1988 (33 anos)
Lomas de Zamora (ARG) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2021

14

64 02 32 2020 1,76m

13 01 08

TEMPORADA 2021



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. Foi promovido ao sub-20 no início de 2019 e
não demorou muito para mostrar seu valor.
Assumiu a titularidade e encerrou o ano como um
dos artilheiros da categoria. Ainda em 2019,
realizou treinos no profissional e chegou a ser
relacionado para um jogo do Brasileiro, porém sua
estreia só aconteceu na partida de estreia do
Carioca 2021. Possui convocações para a Seleção
Brasileira, onde já chegou a participar de treinos
do time principal.

FIGUEIREDO

Lucas Figueiredo dos Santos | 14/08/2001 (19 anos)
Niterói (RJ) | ATACANTE | Contrato até 21/01/2024

15

14 00 00 2017 1,78m

14 00 00

TEMPORADA 2021



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. 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 foi um dos artilheiros e
peça importante nas conquistas do sub-20.
Estreou no profissional contra a Portuguesa.

ARTHUR SALES

Arthur de Oliveira Sales | 03/07/2002 (18 anos)
São Gabriel da Palha (ES) | ATACANTE | Contrato até 16/09/2024

38

04 00 00 2016 1,84m

04 00 00

TEMPORADA 2021



Natural de Brasília, Tiago Reis foi um dos
destaques ofensivos do Vasco em 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, casos de Dinamite, Romário,
Edmundo e Valdir. Ele chegou ao  Gigante da
Colina em 2018, após passagem pelas categorias
de base do Goiás e do Cruzeiro. Já marcou três
gols na temporada de 2021, todos na partida
contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

TIAGO REIS

Tiago Rodrigues dos Reis | 14/08/1999 (21 anos)
Brasília (DF) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2022

27

50 00 10 2018 1,84m

10 00 03

TEMPORADA 2021
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