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19 jogos disputados
10 vitórias
04 empates
05 derrotas

30 gols marcados
20 gols sofridos
10 gols de saldo

Germán Cano (foto)
Gabriel Pec
Marquinhos Gabriel
Morato
Léo Jabá
Léo Matos / M.Galarza
Daniel Amorim
Sarrafiore
Zeca / Andrey
Bruno Gomes / MT

14 gols
06 gols
06 gols
04 gols
03 gols
02 gols
02 gols
02 gols
01 gol
01 gol

Léo Matos (foto)
Léo Jabá
Marquinhos Gabriel
Matías Galarza
Morato / Zeca
Andrey / Gabriel Pec
Cayo Tenório
Bruno Gomes
Castan / Arthur / Juninho
Laranjeira / Ricardo / Cano
Riquelme / MT / Sarrafiore

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

38 16 10 11 51 42 09 51

15 06 05 04 24 18 06 51

06 02 02 02 06 07 -1 44

17 08 04 05 21 17 04 55

06 03 00 03 07 07 00 50

19 jogos disputados
06 vitórias
07 empates
06 derrotas

21 gols marcados
22 gols sofridos
-1 gols de saldo



Germán Cano (foto)
Andrey
Romulo
Gabriel Pec
Marquinhos Gabriel
Ricardo Graça
Morato
Léo Matos
Léo Jabá
Matías Galarza
Leandro Castan
Bruno Gomes
Daniel Amorim
Sarrafiore
Zeca
Vinícius
MT

38 gols
10 gols
08 gols
07 gols
06 gols
04 gols
04 gols
03 gols
03 gols
02 gols
02 gols
02 gols
02 gols
02 gols
01 gol
01 gol
01 gol

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

10 assistências
09 assistências
04 assistências
04 assistências
04 assistências
04 assistências
03 assistências
03 assistências
03 assistências
03 assistências
02 assistências
02 assistências
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência

 

EM 2021

Gabriel Pec (foto)
Germán Cano
Zeca
Andrey
Léo Matos
Matías Galarza
Ernando
Léo Jabá
Marquinhos Gabriel
Leandro Castan
Vanderlei
Morato
Bruno Gomes
Figueiredo
Ricardo Graça

32 jogos
30 jogos
30 jogos
29 jogos
28 jogos
27 jogos
26 jogos
26 jogos
25 jogos
24 jogos
24 jogos
23 jogos
21 jogos
20 jogos
18 jogos

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

142 jogos
126 jogos
117 jogos
99 jogos
81 jogos
61 jogos
59 jogos
51 jogos
48 jogos
47 jogos
44 jogos





Em sua primeira participação, na temporada de 2009, o Gigante da
Colina se sagrou campeão da Série B, com uma equipe comandada por
Dorival Júnior e que possuia nomes como Fernando Prass, Fagner,
Ramon, Carlos Alberto, Alex Teixeira e Philippe Coutinho.

As outras vezes que o Cruzmaltino disputou o Campeonato Brasileiro
da Série B foram nos anos de 2014 e 2016. Nas duas oportunidades, o
Vasco da Gama conseguiu o acesso terminando o Campeonato Brasileiro
na terceira colocação.

O Vasco da Gama disputa pela quarta vez o Campeonato Brasileiro
da Série B. Em todas as participações anteriores, o Cruzmaltino cumpriu
o objetivo principal e alcançou o acesso para a Série A da principal
competição nacional.

FOTO: MARCELO SADIO/VASCO.COM.BR



131 65 37 29 183 123 60 --

38 22 10 06 58 29 29 66

38 16 15 07 50 36 14 55

38 19 08 11 54 41 13 57

17 08 04 05 21 17 04 54

1º

3º

3º

6º

--

66 jogos disputados
42 vitórias
14 empates
10 derrotas
108 gols marcados
54 gols sofridos
54 gols de saldo

65 jogos disputados
23 vitórias
23 empates
19 derrotas
75 gols marcados
69 gols sofridos
06 gols de saldo



VASCO DA GAMA 0x2 OPERÁRIO 
29/05 | SÃO JANUÁRIO | 11H

VASCO DA GAMA 0x2 AVAÍ
16/06 | SÃO JANUÁRIO | 19H

PONTE PRETA 1x1 VASCO DA GAMA
06/06 | MOISÉS LUCARELLI | 16H

BRASIL-RS 1x2 VASCO DA GAMA
12/06 | BENTO FREITAS | 19H

VASCO DA GAMA 3x0 CRB-AL
19/06 | SÃO JANUÁRIO | 16H30

CRUZEIRO 2x1 VASCO DA GAMA
24/06 | MINEIRÃO | 21H30

VASCO DA GAMA 2x1 BRUSQUE-SC
27/06 | SÃO JANUÁRIO | 21H00

GOIÁS 1x0 VASCO DA GAMA
30/06 | SERRINHA | 19H00

VASCO DA GAMA 1X0 CONFIANÇA-SE
03/07 | SÃO JANUÁRIO | 16h30

VASCO DA GAMA 1x0 SAMPAIO-MA
09/07 | SÃO JANUÁRIO | 19H00

CORITIBA 1x1 VASCO DA GAMA
13/07 | COUTO PEREIRA |21h30

VASCO DA GAMA 1x1 NÁUTICO-PE
18/07 | SÃO JANUÁRIO |16H00

CSA-AL 2x2 VASCO DA GAMA
21/07 | REI PELÉ |21H30

VASCO DA GAMA 4x1 GUARANI
24/07 | SÃO JANUÁRIO | 21H00

BOTAFOGO 2x0 VASCO DA GAMA
31/07 | NILTON SANTOS | 21H00

VITÓRIA 0x1 VASCO DA GAMA
07/08 | BARRADÃO | 19H30

VASCO DA GAMA 1x0 VILA NOVA-GO
10/08 | SÃO JANUÁRIO | 21H30

REMO-PA vs VASCO DA GAMA
13/08 |MANGUEIRÃO | 21H30

VASCO DA GAMA vs LONDRINA-PR
18/08 | SÃO JANUÁRIO | 21h30

GERMÁN CANO

ZECA

ZECA

VANDERLEI

GABRIEL PEC

GERMÁN CANO

ERNANDO

MARQUINHOS GABRIEL

GABRIEL PEC

MARQUINHOS GABRIEL

GERMÁN CANO

36

28

21

60

15

5

124

3

33

16

6



FOTO: CARLOS GREGÓRIO JR/VASCO.COM.BR



Pelo Campeonato Brasileiro, o retrospecto também é favorável ao Vasco
da Gama. Oito jogos foram disputados até o momento, seis vitórias do
Gigante da Colina, um empate e um triunfo do Leão Azul. Todos esses
confrontos foram pela Série A.

A última vez que o Almirante mediu forças com o Remo (PA) foi na
temporada de 2016 (foto). Foram realizadas duas partidas pela primeira
fase da Copa do Brasil e o time cruzmaltino venceu ambas. Em Belém, no
Mangueirão, o triunfo foi por 1 a 0. Já no Estádio de São Januário pelo
placar de 2 a 1.

Vasco da Gama e Remo irão se enfrentar nesta sexta-feira (13/08), às
21h30, pela 23ª vez na história. O retrospecto do confronto é favorável
ao Gigante da Colina. São 13 vitórias cruzmaltinas, sete empates e apenas
dois triunfos do time paraense em 22 partidas.

FOTO: PAULO FERNANDES/VASCO.COM.BR





Lisca, de 49 anos, chegou ao Gigante da Colina ao lado dos auxiliares
Márcio Hahn e Cauan Almeida para liderar o projeto de retorno à
Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato assinado é válido até o
final deste ano. Em seis jogos sob seu comando, o Cruzmaltino possui
três vitórias e três derrotas.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

O gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de
sucesso em clubes do Nordeste. No Sul do país, ele se destacou em 2013
ao conseguir o acesso à Série C com o Juventude. Dois anos depois, em
2015, Lisca assumiu o Ceará na zona de rebaixamento da Série B e
liderou uma grande reação, salvando o clube de uma queda à terceira
divisão nacional. Já em 2018, em sua segunda passagem, Lisca também
fez o time reverter uma sequência ruim e deixar a zona de rebaixamento
na Série A, mantendo o clube na primeira divisão ao fim da competição. 

Seu último trabalho foi no América Mineiro, entre as temporadas de
2020 e 2021. Em 16 meses à frente do Coelho, Lisca alcançou resultados
expressivos. Com ele, o time mineiro fez a melhor campanha de sua
história na Copa do Brasil (foi semifinalista na edição 2020), conquistou o
acesso à Série A de 2021 e se sagrou vice-campeão do Mineiro.



Uma das referências do elenco, Zeca é o segundo jogador que mais
entrou em campo na temporada. O camisa 37 já disputou 30 partidas, o
mesmo número de Cano, e dois a menos que Pec (32). O lateral-
esquerdo soma três assistências e um gol. Os números já são superiores
aos do ano passado, quando Zeca disputou 19 jogos e marcou um gol
pelo Bahia.

Com quatro assistências e três gols em 26 jogos disputados pelo Vasco
da Gama, o atacante Léo Jabá já superou em 2021 com a camisa
cruzmaltina os números que obteve nas duas últimas temporadas
atuando pelo PAOK, da Grécia, considerando minutos em campo,
assistências para gols e tentos anotados.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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Andrey está em sua 6ª temporada no profissional. É ele o jogador do
atual elenco com mais partidas pelo Vasco: são 142 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. No Brasileirão, Andrey é o jogador
cruzmaltino que mais realizou interceptações.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



Titular nas três últimas partidas, o zagueiro Miranda está próximo de
atingir a marca de 50 partidas pelo time profissional. Lançado durante o
Campeonato Brasileiro de 2018 e também utilizado nas temporadas de
2019 e 2020, o camisa 35 já disputou 47 jogos pela equipe principal do
Gigante da Colina, sendo 17 na atual temporada.

Promovido aos profissionais na atual temporada, Matías Galarza se
tornou o segundo jogador paraguaio a fazer mais de um gol pelo Vasco.
O primeiro foi o lendário Silvio Parodi, que fez 37 gols na década de 50.
O camisa 19 também se tornou na atual temporada o estrangeiro mais
jovem a atuar pelo Cruzmaltino no Século 21.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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O atacante Arthur Sales é um das grandes apostas do Vasco da Gama
para o futuro. O talentoso garoto foi promovido aos profissionais na
atual temporada após brilhar nas conquistas obtidas pelo sub-20 na
temporada passada. Em 2021, o capixaba vem mantendo o ótimo
rendimento na base. É ele o artilheiro do time júnior na temporada com
13 gols marcados.

O zagueiro Ernando é um dos destaques defensivos do Vasco da Gama
no Campeonato Brasileiro. O experiente defensor lidera o ranking do
Vasco da Gama em dois importantes fundamentos: rebatidas (124) e
passes certo (553). Em 2021, o camisa 44 já disputou 26 partidas, sendo a
última delas contra o Vila Nova (GO).

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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Além de atingir sua maior minutagem numa única temporada desde que
foi promovido ao profissional, Gabriel Pec é o vice-artilheiro do Vasco da
Gama na temporada 2021, com seis gols marcados, o mesmo número de
Marquinhos Gabriel. 

No Brasileirão 2021, o cria da base é o jogador cruzmaltino que mais
acertou dribles e sofreu faltas. O camisa 11 soma ainda uma assistência
pelo torneio nacional. Gabriel Pec é o atleta que mais atuou pelo
Gigante da Colina na temporada 2021: são 32 jogos até o momento.

O ano de 2021 tem sido marcante para o jovem Gabriel Pec. Além de ter
atingido o expressivo número de 50 partidas pelo Gigante da Colina, o
atacante já superou o desempenho dos seus dois primeiros anos no
time principal. Somando 2019 e 2020, o camisa 11 disputou 29 partidas,
três a menos que na atual temporada (32).

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



Na atual temporada, o argentino vem repetindo o grande desempenho
do ano passado. Já são 14 gols marcados em 30 partidas disputadas, o
que significa uma média de 0,5 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.

Germán Cano já é o sétimo maior artilheiro do Gigante da Colina no
Século 21, com 38 gols. Em 2021, considerando todos os estrangeiros
que atuam no Brasil, o camisa 14 do time cruzmaltino é o que mais
balançou as redes (14 gols). 

O argentino Germán Cano lidera o ranking de goleadores
estrangeiros no Século XXI com 38 gols. Considerando todos os
gringos da grandiosíssima história vascaína, o camisa 14 já ocupa a
segunda colocação. Apenas o uruguaio Villadoniga, com 83 tentos
anotados, está na sua frente. 

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



O meio-campo Bruno Gomes e o volante Michel também não foram
relacionados para o duelo contra o Remo (PA). Os dois jogadores
seguem em reabilitação e realizam trabalhos com a fisioterapia no CT
Moacyr Barbosa.

O Vasco da Gama informa que o atacante Morato não foi relacionado
para a partida contra o Remo por ter testado positivo para a Covid-19 no
início desta semana. O atleta entrou em isolamento na última segunda
(09) e vem sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde e
Performance.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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Substituído no primeiro tempo na última terça (10), Leandro Castan foi
diagnosticado com um edema no músculo semimembranoso da coxa
direita. O atleta irá realizar tratamento em tempo integral no CT Moacyr
Barbosa. Importante ressaltar que esse problema não há nenhuma
relação com a lesão anterior, que atingiu o músculo bíceps femoral.

Daniel Amorim também desfalca o Gigante da Colina no jogo contra o
Remo (PA). O camisa 17 foi diagnosticado com um edema no músculo
adutor da coxa direita após se queixar de dores no treino da última
segunda (09/08). O experiente jogador faz recuperação em tempo
integral no CT Moacyr Barbosa.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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Marquinho Gabriel (foto) e Léo Matos estão suspensos e por isso não
foram relacionados pelo técnico Lisca para o duelo contra o Remo (PA).
Os jogadores que iniciam o jogo desta noite com pendurados com
dois cartões amarelos são Juninho e Romulo.

Se figurar entre os 11 iniciais do técnico Lisca para a partida contra o
Remo (PA), o volante Romulo irá para seu terceiro jogo como
consecutivo na equipe titular do Vasco da Gama.  Será a primeira vez
que o camisa 8 alcançará tal feito desde que acertou seu retorno ao
Gigante da Colina.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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Elogiados por Lisca em suas últimas entrevistas, Ulisses (foto), Caio
Lopes e Laranjeira podem disputar a primeira partida sob o comando
do treinador diante do Vila Nova. Os quatro jogadores encheram os
olhos do atual técnico durante a passagem pelo sub-20, especialmente
na Copa São Paulo de 2019, quando o Gigante da Colina se sagrou vice-
campeão.

De volta após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, o zagueiro Ricardo Graça completará 100 partidas pelo time
profissional se entrar em campo diante do Remo. Cria das divisões de
base do Gigante da Colina, o camisa 36 foi promovido em 2017, mas
apenas em 2018 fez sua estreia no time principal.

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR
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ALEXANDRE PÁSSARO

LISCA

FABIANO LUNZ RODRIGO RAMOS

MÁRCIO HAHN
CAUAN ALMEIDA

FÁBIO CORTEZ

DANIEL FÉLIX
LUIZ FELIPE

DANIEL CRIZEL

LUIZ CARLOS CIRNE LIMA DE LORENZI
11/08/1972 (49 ANOS)
PORTO ALEGRE - RS

LUCAS VERGNE
THIAGO HILDEBRANDT

EDUARDO IUNG

GUSTAVO CALDEIRA RICARDO BASTOS
MARCOS TEIXEIRA

EDUARDO CALÇADA
ALEXANDRE BARBOSA

ALDO MATTOS
MÁRCIO MONTEIRO

PAULO CAVALCANTI

GUSTAVO HENRIQUES 

MAÍRA RUAS ARÍLSON SILVA
ROBSON FERRAZ

RODRIGO BARROS

NILTON LIMA
MANFRINI

LUIZ PHELIPE

MARCOS CEZAR



ROMULO CAIO LOPES M.GALARZA
19168

VANDERLEI
1

HALLS
24

JUNINHO
50

ULISSES ANDREY
40 6

ERNANDO
44

RICARDO GRAÇA
36

ZECA
37 35

RIQUELME
45

CAYO TENÓRIO
2

MT SARRAFIORE
3332

LÉO JABÁ
7

LARANJEIRA
9

GABRIEL PEC GERMÁN CANO FIGUEIREDO
151411

ARTHUR SALES
38

MIRANDA



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

24 00 00 2021 1,95m

24 00 00

TEMPORADA 2021



Hedhe Halls foi descoberto pelo Vasco em 2015,
após passagem de destaque pelo Artsul. Ao
longo de sua trajetória pelas categorias de base
do Gigante da Colina, Halls conquistou títulos
importantes, casos dos Cariocas sub-17 (2015) e
sub-20 (2017). Sua principal conquista, porém,
foi a Taça Rio de 2019, ano que se tornou titular
do time júnior cruzmaltino. Em 2020, em sua
primeira temporada no profissional, o goleiro
foi emprestado ao Náutico e fez parte do elenco
que disputou a Série B. Após retornar do clube
pernambucano, Halls foi novamente
emprestado, dessa vez para o Boa Esporte, onde
atuou no Campeonato Mineiro. Retornou ao
Almirante após o término dos estaduais e agora
está à disposição para a sequência da
temporada de 2021.

HALLS

Hedhe Halls Rocha da Silva | 17/06/1999 (22 anos)
Nova Iguaçu (RJ) | GOLEIRO | Contrato até 31/12/2021

24

00 00 00 2015 1,98m

00 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

32 03 00 2012 1,72m

12 02 00

TEMPORADA 2021



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 2019 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 47 partidas
pelo profissional e chegou a ser titular em boa
parte do Campeonato Brasileiro 2020.

MIRANDA

Matheus dos Santos Miranda | 19/01/2000 (21 anos)
Duque de Caxias (RJ) | ZAGUEIRO | Contrato até 31/12/2021

35

47 00 00 2006 1,81m

17 00 00

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. Retorna ao grupo de
relacionados após conquistar a medalha de
ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Se entrar em campo
contra o Remo, Ricardo irá atingir a expressiva
marca de 100 jogos pelo time profissional.

RICARDO GRAÇA

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

36

99 02 04 2009 1,83m

18 01 00

TEMPORADA 2021



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
Copa São Paulo, chegando a ser relacionado
pelo então técnico Zé Ricardo para jogos do
Campeonato Estadual. Só foi promovido, porém,
por Vanderlei Luxemburgo na temporada de
2019, também após se destacar na campanha
do time vice-campeão da Copinha. Já tem oito
partidas pelo time principal, sendo a última
delas contra o Madureira, ainda pelo
Campeonato Carioca.

ULISSES

Ulisses Wilson Jeronymo Rocha | 28/09/1999 (21 anos)
São Paulo (SP) | ZAGUEIRO | Contrato até 31/12/2022

40

08 00 00 2017 1,83m

05 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

26 00 00 2021 1,84m

26 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

30 03 01 2021 1,71m

30 03 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

12 01 00 2012 1,75m

TEMPORADA 2021

12 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

142 10 10 2004 1,75m

29 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 retornou 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

117 04 08 2021 1,84m

11 00 00

TEMPORADA 2021



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
pelo profissional, mas acabou não tendo espaço.
Retornou aos juniores e liderou uma série de
conquistas na temporada 2020. Estreou na
equipe principal no Campeonato Carioca do ano
passado e também chegou a ser utilizado em
alguns jogos do Campeonato Brasileiro.

CAIO LOPES

Caio Lopes da Costa Schoell | 12/09/2000 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/01/2022

16

12 00 00 2015 1,80m

06 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

27 03 02 2020 1,75m

27 03 02

TEMPORADA 2021



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 cinco títulos pelo
sub-20, sendo quatro deles na temporada
passada. Fez sua estreia nos profissionais na
temporada de 2021. Recentemente, o Vasco
exerceu a opção de compra do talentoso jogador
e renovou seu contrato até 2024.

MT

Matheus Nunes Fagundes de Araújo | 01/03/2001 (20 anos)
Cabo Frio (RJ) | MEIO CAMPO| Contrato até 31/12/2024

32

17 00 01 2019 1,85m

17 00 01

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 (24 anos) 
Villa Ballester (ARG) | MEIO CAMPO | Contrato até 30/11/2021

33

14 01 02 2021 1,80m

14 01 02

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

51 02 00 2016 1,75m

22 01 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 (23 anos) 
São Paulo (SP) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2021

7

26 04 03 2021 1,78m

26 04 03

TEMPORADA 2021



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, teve boa participação. Já chegou a
realizar treinamentos no time profissional, mas só
estreou no Cariocão 2021. Também foi peça
importante do sub-20 nas inúmeras conquistas da
temporada passada.

LARANJEIRA

João Victor Gomes Laranjeira | 15/03/2000 (21 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/07/2022

9

10 01 00 2008 1,81m

10 01 00

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

61 04 07 2009 1,74m

32 02 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 14
vezes, chegando aos 38 gols no geral e se
transformando no maior goleador estrangeiro do
Clube no Século 21. Já é também o segundo 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

81 02 38 2020 1,76m

30 01 14

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

20 00 00 2017 1,78m

20 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 durante o Carioca.

ARTHUR SALES

Arthur de Oliveira Sales | 03/07/2002 (19 anos)
São Gabriel da Palha (ES) | ATACANTE | Contrato até 16/09/2024

38

10 01 00 2016 1,84m

10 01 00

TEMPORADA 2021




