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Os Meninos da Colina foram finalistas em outras duas oportunidades.
Em 1999, quando foi superado pelo Corinthians numa equipe que revelou
nomes como o goleiro Helton, o zagueiro Géder e o volante Fabrício
Carvalho, que depois conquistariam títulos importantes no profissional.
  
A outra vez em que o Gigante chegou à decisão da competição foi em
2019, diante do mesmo adversário de 1992, o São Paulo. E o roteiro até
foi parecido. A partida terminou empatada em 2 a 2, com os gols
vascaínos sendo marcados por Lucas Santos e Tiago Reis, mas o
Cruzmaltino acabou superado nos pênaltis.

Um dos maiores formadores de talentos do futebol brasileiro, o Vasco
venceu a Copa São Paulo de Futebol uma vez, em 1992, há exatos 30
anos. O grupo campeão ajudou muito o time profissional que conquistou
o tricampeonato carioca em 92, 93 e 94, com nomes como Pimentel,
Valdir, Leandro Ávila e Tinho.
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A visita ao Espaço Experiência foi guiada pelo Centro de
Pesquisa, Preservação de Acervos e Divulgação da História e
Memória do Club de Regatas Vasco da Gama (CPAD-CRVG). No
local, existe uma vitrine dedicada aos títulos conquistados pelos
Meninos da Colina, que puderam ver novamente as taças da
Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil 2020, que muitos do
atual elenco estiveram presentes.
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O título da Copinha de 92 completa 30 anos em 2022 e os Meninos da
Colina inscritos pelo Cruzmaltino para a disputa da competição tiveram
um encontro com dois campeões daquela oportunidade durante a
preparação para o torneio. No dia 22 de dezembro, o ex-lateral-direito
Pimentel e o ex-volante Leandro Ávila fizeram uma visita (foto) ao
Espaço Experiência e falaram sobre a importância daquela conquista
para os jogadores que representam o Vasco nesta temporada.



Classificados com quatro vitórias em quatro jogos, 100% de
aproveitamento, melhor campanha, melhor ataque e o artilheiro da
competição, os Meninos da Colina chegam para a terceira fase com a
responsabilidade ainda maior. Depois de eliminar o Joinville, o
adversário agora será o Osasco Audax, neste sábado (15/1), às 17h15, no
Estádio Municipal José Liberatti. 
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A Copinha permite a inscrição de 30 jogadores. A delegação vascaína
viajou com 22 atletas (foto), enquanto oito permanecem treinando no
Rio de Janeiro podendo ser convocados a qualquer momento em caso
de necessidade: lesão, suspensão ou pedido da comissão técnica.

Os oito atletas que ficaram no Rio de Janeiro foram os goleiros Patrick e
Allan Vitor, os laterais Paulinho e Matheus Maycon, o zagueiro Roger,
o volante Barros, o meia Caio Dantas e o atacante GB. Dos 22 que
viajaram para São Paulo, dois são cortados do banco de reserva. O limite
de jogadores liberado pela competição são 20 atletas.



- Esperamos por um jogo díficil. A equipe adversária tem boa estatura
e muita força. É um time que joga muito no contato. Também sabem
jogar com a bola nos pés. Nossa equipe está preparada para
pressionar com intensidade. A tendência é que a gente fique mais com
a bola. A mudança de campo, não atuar mais no sintético, pode ser
que dificulte, muito em função da nossa adaptação. Acredito que
temos algumas alternativas que possam funcionar. Os meninos estão
confiantes. A estratégia está bem traçada e esperamos conseguir a
classificação sem levar para os pênaltis - disse o treinador.
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O técnico Igor Guerra demonstrou confiança em mais uma boa atuação
dos Meninos da Colina nesta edição da Copinha. O comandante
vascaíno acredita que os jogadores estão preparados para desempenhar
um bom futebol diante do Osasco Audax e ressalta que o gramado
natural pode atrapalhar um pouco a adaptação do time, que atuou as
quatro partidas que fez na competição em grama sintética.



A dupla Andrey e Marlon Gomes (na foto acima) esteve na disputa
da Revelations Cup Sub-18 no fim do ano passado. Andrey chegou
a marcar duas vezes diante da Colômbia, no último jogo da
competição. Outros nomes que foram convocados em 2021 e
estão no grupo que viajou para São Paulo são Rayan (Sub-15),
Lucas Eduardo e Erick Marcus (Sub-17).

Dos 22 jogadores relacionados para a Copinha 2022, doze nomes já
tiveram passagens por Seleção Brasileira de Base: o goleiro Cadu, os
laterais JP Galvão e Leandrinho, os zagueiros Pimentel e Victão, os
volantes Andrey e Lucas Eduardo, o meia Marlon Gomes e os
atacantes Vinícius, Cachoeira, Rayan e Erick Marcus.
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Com as quatro vitórias conquistadas na primeira fase da
competição, o Vasco manteve a invencibilidade na Copinha. Já são 20
jogos sem derrota, contando as campanhas de 2019, 2020 e de 2022
(foto). Nas últimas edições, o Cruzmaltino terminou invicto, sendo
eliminado nos pênaltis: em 2019 foi superado pelo São Paulo na decisão
e em 2020 para o Grêmio, nas quartas de final. Esta é  a quarta maior
série invicta da histórica da competição.

O Vasco tem dois jogadores pendurados para o confronto de logo mais,
diante do Osasco Audax, no Estádio Municipal José Liberatti. O
zagueiro Pimentel e o atacante Figueiredo (foto). Os dois foram
advertidos na vitória por 4 a 0 sobre o Joinville, na segunda fase.
Diferente das competições tradicionais, na Copinha a suspensão
ocorre com apenas dois cartões amarelos.
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Goleiro com passagens por Seleção de base, Cadu
chega para a Copinha 2022 com a confiança do
técnico Igor Guerra para defender o gol dos
Meninos da Colina. O jogador chegou ao Vasco
em 2010, no Sub-7, e desde então foi passando
por todas as categorias até chegar ao Sub-20.

Se destacou na conquista da SuperCopa do Brasil
Sub-20 em 2020, quando foi decisivo na disputa
por pênaltis diante do Atlético-MG.

CADU

Carlos Eduardo Piekny Neves| 25/03/2003 (18 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | GOLEIRO |

1

03 00 00 2010 1,91m

03 00 00

TEMPORADA 2022



No Vasco desde 2019, quando chegou para a
equipe Sub-16, Pablo é natural de Volta
Redonda e veio para o Gigante após se destacar
na equipe do Sul Fluminense. 

Além de muito bom embaixo das traves,
também é muito elogiado pela forma como joga
com os pés.

PABLO

Pablo de Paula Cardoso | 11/02/2003 (18 anos)
Volta Redonda (RJ) | GOLEIRO | 

12

01 00 00 2019 1,88m

01 00 00

TEMPORADA 2022



Jogador de muita qualidade, JP se destaca por
atuar bem em duas posições: como lateral-
direito e volante. No Vasco desde 2019, quando
foi contratado após passagem de destaque pelo
Tigres do Brasil, conquistou os títulos do
Carioca, da Copa do Brasil e da SuperCopa do
Brasil em 2020. 
 
No ano passado, foi convocado para integrar os
treinamentos da Seleção Olímpica antes da
viagem do grupo principal ao Japão.

JP 

João Pedro Galvão de Carvalho| 07/05/2001 (20 anos)
Arraial do Cabo (RJ) | LATERAL-DIREITO E VOLANTE | 

13

03 02 00 2019 1,81m

03 02 00

TEMPORADA 2022



Natural de Fortaleza, Saulo chegou ao
Cruzmaltino na categoria Sub-15, após
passagem pelo Fluminense. Lateral-direito com
boa chegada ao ataque, se destaca na bola
parada, pela boa batida e é mais um nome que
conquistou os títulos do Carioca, da Copa do
Brasil e da SuperCopa do Brasil em 2020. 

Em 2021 foi um dos jogadores com maior
número de assistências da equipe Sub-20.

SAULO

Gabriel Saulo da Silva Chaves | 10/05/2001 (18 anos)
Fortaleza-CE |LATERAL-DIREITO| 

2

04 04 00 2016 1,74m

04 04 00

TEMPORADA 2022



Mais um nome da geração 2003 na lista de
relacionados para a Copinha 2022, Julião já tem
certa experiência na equipe Sub-20. Foi titular
da posição em boa parte da temporada passada
e é mais um jogador polivalente que o técnico
Igor Guerra possui no grupo. Além da lateral,
pode atuar também como zagueiro.

Chegou ao Vasco em 2015, ainda com 12 anos,
teve destaque nas categorias que passou até
chegar ao Sub-20 no ano passado. 

JULIÃO

Matheus Gabriel Julião Damasceno | 10/04/2003 (18 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | LATERAL-ESQUERDO | 

6

04 04 01 2015 1,81m

04 04 01

TEMPORADA 2022



TEMPORADA 2022

Um dos destaques do time Sub-17, que chegou
nas finais de todos os torneios que disputou em
2021, mesmo com 16 anos, Leandrinho é um
lateral-esquerdo de muita força e apoio ao
ataque. O técnico Igor Guerra o conhece muito
bem e optou por trazer o jovem jogador para
sua primeira Copinha.

Cria do Tuiuti, comunidade muito próxima ao
Estádio São Januário, Leandrinho chegou ao
Vasco com 6 anos e é mais um jogador do grupo
com passagens por Seleção de Base.

LEANDRINHO

Leandro Vianna da Silva Gama | 17/03/2005 (16 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | LATERAL-ESQUERDO | 

16

02 00 00 2011 1,71m

02 00 00

TEMPORADA 2022



Filho do lateral-direito Pimentel, que fez parte da
equipe do Vasco que conquistou o título da
Copinha de 1992, o zagueiro carrega o nome do pai
e quer repetir o feito dele 30 anos depois. Jogador
de muita força e bom no jogo aéreo, chegou em
São Januário com apenas 12 anos.

É mais um nome do grupo com passagens por
Seleção de Base e exerceu liderança por diversas
categorias que passou até chegar ao Sub-20.

PIMENTEL

Eric Lima Pimentel | 15/01/2003 (18 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRO | 

3

04 00 01 2015 1,92m

TEMPORADA 2022

04 00 01



Zagueiro de boa estatura, Zé Vitor chegou ao
Vasco em 2020, após passagem pelo
Internacional e rapidamente conquistou seu
espaço no time Sub-20. Foi titular nas
conquistas do Carioca, da Copa do Brasil e da
SuperCopa do Brasil daquele ano e se destaca
por ser um defensor firme e que sabe construir
o jogo, iniciando esse processo desde a primeira
linha, após a saída de bola.

ZÉ VITOR

José Vitor Geminiano Cavalieri| 10/06/2002 (19 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRO| 

4

04 00 00 2020 1,92m

04 00 00

TEMPORADA 2022



Um dos pilares da geração 2004, que conquistou
os títulos estaduais pelo Sub-15 e pelo Sub-17 e
que chegou nas decisões de todas as
competições que disputou em 2021, Victão
chega para disputar sua primeira Copinha.
Zagueiro de boa qualidade no jogo aéreo, tem
ótima impulsão e sabe sair jogando e construir,
além de ter papel de liderança, já que foi
capitão pelas categorias que passou.

Chegou ao Vasco em 2015 após passagem pelo
Fluminense e nunca mais saiu, se consolidando
em uma geração vencedora nas categorias de
base do Gigante. É mais um nome do grupo que
teve convocações para Seleção de Base.

VICTÃO

Victor Araújo de Alencar Oliveira | 11/02/2004 (17 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| ZAGUEIRO | 

14

02 00 00 2015 1,87m

02 00 00

TEMPORADA 2022



Natural de Barra de São Miguel, o alagoano
Rodrigo é mais uma cria captada pela setor de
Inteligência e Mercado da base vascaína. O
jogador chegou ao Vasco no Sub-13 e sempre se
destacou pela força nas categorias por onde
passou. Tem boa técnica e sabe jogar em mais de
uma função no meio-campo. 

Esta é a segunda Copinha que disputa pelo Vasco.
Também participou em 2020, quando o
Cruzmaltino acabou eliminado pelo Grêmio, nas
quartas de final, na disputa por pênaltis.

RODRIGO

Rodrigo Alves de Holanda Santos | 04/06/2002 (19 anos)
Barra de São Miguel (AL)|VOLANTE

15

04 00 01 2016 1,78m

04 00 01

TEMPORADA 2022



Cria do Rio de Janeiro, Lucas Eduardo é um
volante de muita qualidade na saída de bola e
bom passe. Assim como Andrey, Victão e Erick
Marcus, é mais um jogador da Geração 2004 que
brilhou em 2021, quando a equipe Sub-17 chegou
em todas as finais das competições que disputou
e conquistou os títulos Carioca e da Recopa.

É mais um jogador do grupo que tem
convocações para Seleção Brasileira de Base no
currículo. Foi chamado algumas vezes para a
equipe Sub-17 na temporada passada.

LUCAS EDUARDO

Lucas Eduardo de Souza Oliveira| 13/01/2004 (17 anos)
Rio de Janeiro (RJ)|VOLANTE

25

01 00 00 2019 1,73m

01 00 00

TEMPORADA 2022



Em São Januário desde 2011, Andrey Santos é
uma das grandes joias da base vascaína. O
jovem de 17 anos iniciou sua trajetória no futsal
e não demorou muito para se tornar a principal
referência da Geração 2004. O meio-campista
acumula convocações para as Seleções
Brasileiras de base e não esconde de ninguém
sua identificação pelo Gigante da Colina. Em
2020, após atuações de destaque do Sub-17,
Andrey foi promovido ao Sub-20 e fez parte da
equipe que dominou os cenários Estadual e
Nacional com conquistas importantes. Fez sua
estreia no profissional durante o Carioca 2021,
se tornando o mais jovem jogador a atuar pelo
Vasco da Gama no Século 21, deixando para trás
os antigos recordistas Talles Magno, Paulinho e
Philippe Coutinho.

ANDREY

Andrey Nascimento dos Santos| 03/05/2004 (17 anos)
Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO | 

5

04 00 02 2011 1,76m

04 00 02

TEMPORADA 2021



Um dos destaques da equipe, Marlon Gomes é
outro nome da Geração 2003, que está
disputando sua primeira Copinha. No Vasco
desde 2018, passou pelas Seleções Sub-15, 17 e
foi convocado para a Revelations Cup Sub-18 no
fim da temporada passada. Pode fazer diversas
funções no meio-campo e é mais um deste
elenco que participou das três conquistas do
Sub-20 em 2020: Carioca, Copa do Brasil e
SuperCopa do Brasil. 

Marlon Gomes também esteve com a equipe
profissional no início da temporada 2021.

MARLON GOMES

Marlon Gomes Claudino | 14/12/2003 (18 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMPO | 

8

04 00 03 2018 1,82m

04 00 03

TEMPORADA 2022



Em São Januário desde 2014, quando chegou ao
clube na categoria Sub-12, após passagem pelo
Fluminense, Marlon Santos é mais um nome da
geração 2003. Jogador muito técnico e de boa
definição, pode atuar tanto no meio-campo, mais
recuado, como no ataque. 

Natural de São João de Meriti, tem vínculo forte
com o Vasco. Seu pai, Marcelo da Silveira Pinto,
também trabalho no Clube, como segurança.

MARLON SANTOS

Marlon dos Santos Pinto| 22/03/2003 (18 anos) 
São João de Meriti-RJ | MEIO CAMPO | 

10

02 00 01 2014 1,70m

02 00 01

TEMPORADA 2022



Natural de Formoso do Araguaia, em Tocantins,
Marcos Dias foi criado em São Paulo e volta ao
estado para disputar sua primeira Copinha pelo
Vasco. Artilheiro da categoria Sub-20 na última
temporada, com 14 gols marcados, o atacante
renovou seu contrato recentemente com o clube.

Dias chegou ao Vasco em março de 2020, após
passagem pelo Palmeiras, e sempre se destacou
pelo faro de gol.

MARCOS DIAS

Marcos Domingos Dias | 30/11/2001 (20 anos)
Formoso do Araguai (TO) | ATACANTE

11

04 00 02 2020 1,78m

04 00 02

TEMPORADA 2022



Um dos nomes mais experientes do grupo
relacionado pela comissão técnica, Vinícius
chega para a disputa de sua terceira Copinha.
Mais um integrante talentosa Geração 2001,
hoje representada no profissional por Lucão,
Bruno Gomes e Gabriel Pec, o camisa 7 tem
como ponto forte o drible e a velocidade. Cria
da Vila da Penha, começou no Madureira e foi
captado pelo Vasco após disputar uma final na
categoria Sub-14 contra o Cruzmaltino. Chegou
para o Sub-15 em 2016 e já estreou com gol em
clássico diante do Botafogo.

Além de ser mais um nome do grupo com
passagem por Seleção de Base, Vinícius tem
mais de 40 jogos pela equipe profissional.

VINÍCIUS

Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva | 11/02/2001 (20 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| ATACANTE | 

7

04 02 03 2016 1,71m

04 02 03

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 e Gabriel Pec. 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 (20 anos)
Niterói (RJ) | ATACANTE | 

9

04 01 07 2017 1,78m

04 01 07

TEMPORADA 2022



Natural de Campos dos Goytacazes, interior do Rio
de Janeiro, Tavares é vascaíno desde a infância,
mas começou a carreira no futebol longe do
estado natal. O atacante passou por dez anos no
Internacional e chegou ao Vasco em julho de 2021,
após o término do seu vínculo com o Colorado.
Jogou uma Copa Vasco em São Januário em 2011,
no seu primeiro contato com a Colina Histórica.

Foi o vice-artilheiro da equipe Sub-20 na
temporada passada. 

TAVARES

joão Victor Tavares de Souza | 17/04/2002 (19 anos)
Campos dos Goytacazes (RJ) | ATACANTE |

19

04 00 00 2021 1,74m

04 00 00

TEMPORADA 2022



Mais um nome da vitoriosa Geração 2004, Erick
Marcus foi o grande destaque da categoria Sub-
17 na temporada passada. A equipe chegou nas
finais das quatro competições que disputou em
2021 e conquistou dois títulos: Carioca e Recopa
Carioca. No Vasco desde 2015, quando chegou
após passar pelos testes da captação, se
destaca por características como a explosão, o
drible, a bola parada e o chute.

É mais um nome com passagens por Seleção de
Base. Esteve em várias convocação do grupo
Sub-17 no último ano.

ERICK MARCUS

Erick Marcus dos Santos Oliveira do Carmo | 01/03/2004
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE | 

20

02 00 00 2015 1,72m

02 00 00

TEMPORADA 2022



17

03 02 01

03 02 01

TEMPORADA 2022

Atacante baixinho, rápido e de boa definição,
Juan é um dos jogadores do elenco com mais
tempo de casa. Chegou ao Vasco muito jovem,
com apenas cinco anos e nunca mais saiu.
Passou por todas as categorias da formação até
chegar ao Sub-20. Ganhou títulos ao longo dessa
passagem por quadra e campo e também
participou das conquistas do Carioca, da Copa
do Brasil Sub-20 e da SuperCopa do Brasil em
2020. É outro jogador da Geração 2003 que vem
para disputar sua primeira Copinha.

JUAN

Juan Alvina Bezerra | 16/02/2003
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE | 

2008 1,61m
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