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06 jogos disputados
04 vitórias
01 empate
01 derrota

10 gols marcados
04 gols sofridos
06 gols de saldo

Raniel
Nenê
Gabriel Pec
Getúlio
Bruno Nazário
Juninho
Vinícius
Vitinho

06 gols
05 gols
03 gols
02 gols
02 gols
01 gol
01 gol
01 gol

Nenê
Gabriel Pec
Jhon Sánchez
Bruno Nazário
Weverton
Matheus Barbosa
Ulisses
Edimar
Juninho
Isaque

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

11 07 01 03 19 11 08 67

-- -- -- -- -- -- -- --

07 jogos disputados
04 vitórias
01 empate
02 derrotas

11 gols marcados
08 gols sofridos
03 gols de saldo

02 01 01 00 02 01 01 67

13 08 02 03 21 12 09 67

63 30 15 18 91 76 15 55ZÉ RICARDO

-- -- --

--

2022 2022



Nenê
Gabriel Pec
Raniel
Léo Matos
Matías Galarza
Sarrafiore
Getúlio
Vinícius
Bruno Nazário
Juninho
MT
Vitinho

53 gols
11 gols
06 gols
04 gols
03 gols
03 gols
02 gols
02 gols
02 gols
01 gol
01 gol
01 gol

Nenê
Léo Matos
Gabriel Pec
Matías Galarza
Juninho
Riquelme
Jhon Sánchez
Edimar
Bruno Nazário
Weverton
Ulisses
MT
Vinícius
Laranjeira
Isaque
Sarrafiore

41 assistências
10 assistências
07 assistências
03 assistências
03 assistências
02 assistências
02 assistências
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência
01 assistência

EM 2022

Thiago Rodrigues
Anderson Conceição
Edimar
Juninho
Gabriel Pec
Raniel
Getúlio
Weverton
Nenê
Ulisses
Bruno Nazário
Matheus Barbosa

12 jogos
12 jogos
12 jogos
12 jogos
12 jogos
12 jogos
11 jogos
10 jogos
10 jogos
10 jogos
10 jogos
09 jogos

Nenê
Gabriel Pec
Léo Matos
Juninho
Vinícius
Matías Galarza
Figueiredo
Vanderlei
Riquelme
MT
Sarrafiore

156 jogos
93 jogos
68 jogos
68 jogos
45 jogos
41 jogos
38 jogos
35 jogos
28 jogos
27 jogos
18 jogos



MADUREIRA 1 X 3 VASCO
06/02 | CONSELHEIRO GALVÃO
GOLS: GETÚLIO (2) E GABRIEL PEC

VASCO 1 X 0 PORTUGUESA
09/02 | SÃO JANUÁRIO
GOL: RANIEL

VASCO 0 X 1 BOTAFOGO
14/02 |CASTELÃO
GOLS: -----------------

VASCO 2 X 0 BANGU
17/02 | SÃO JANUÁRIO
GOLS: RANIEL E NENÊ

AUDAX 0 X 1 VASCO
20/02 | RAULINO DE OLIVEIRA
GOL: RANIEL

FLUMINENSE 2 X 0 VASCO
26/02 | NILTON SANTOS
GOLS: ----------------------------

JUAZEIRENSE (BA) 1 (4) X 1 (2) VASCO
09/03 | ADAUTO MORAES | 21H30
GOL: BRUNO NAZÁRIO

VASCO 1 X 1 BOAVISTA
29/01 | SÃO JANUÁRIO
GOL: RANIEL

VASCO 3 X 2 NOVA IGUAÇU

FLAMENGO 2 X 1 VASCO
06/03 |NILTON SANTOS
GOL: GABRIEL PEC

VASCO 3 X 0 RESENDE
13/03 | SÃO JANUÁRIO
GOLS: BRUNO NAZÁRIO, VITINHO E VINÍCIUS

VOLTA REDONDA 2 x 4 VASCO
26/01| RAULINO DE OLIVEIRA
GOLS: GABRIEL PEC, RANIEL, NENÊ E JUNINHO

02/02 | SÃO JANUÁRIO
GOLS: NENÊ (2) E RANIEL

NENÊ

JUNINHO

NENÊ

T.RODRIGUES

BRUNO NAZÁRIO

NAZÁRIO / NENÊ

A.CONCEIÇÃO

RANIEL

15

22

13

42

13

04

85

04

26

13

06

NENÊ

WEVERTON

GABRIEL PEC

DESTAQUES CARIOCA 2022

FERROVIÁRIA (SP) 0 X 1 VASCO
02/03 | FONTE LUMINOSA
GOL: RANIEL

VASCO X FLAMENGO
16/03 | MARACANÃ | 20H00

FLAMENGO X VASCO
20/03 |MARACANÃ | 16H00





A maior goleada do Clássico dos Milhões foi aplicada pelo Vasco da
Gama em 26 de abril de 1931. Na ocasião, com gols de Russinho (4),
Mário Mattos (2) e Sant'Anna, o Gigante da Colina derrotou o Flamengo
pelo placar de 7 a 0. 

A maior série invicta do Clássico dos Milhões também é do Vasco da
Gama. Entre 1945 e 1951, o Expresso da Vitória passou vinte jogos
semperder. O 17º destes encontros aconteceu em São Januário e
registrou triunfo cruzmaltino pelo placar de 5 a 2.

O 1º Clássico dos Milhões pelo Carioca foi realizado em 29 de abril de
1923 e terminou com vitória do Gigante da Colina pelo placar de 3 a 1.
Naquele mesmo ano, em cima do rival, o Almirante se sagrou campeão
estadual pela 1ª vez. O retrospecto geral no torneio tem 238 jogos, 77
vitórias cruzmaltinas, 67 empates e 94 triunfos do rubro-negro.



O baixinho Romário é o maior goleador do Vasco em Clássico dos
Milhões no Século 21, com seis gols marcados. 

Do atual elenco, Nenê é o atleta que mais balançou as redes contra
o Flamengo. O camisa 10 atuou com a camisa cruzmaltina contra o
Rubro-Negro em 12 oportunidades, com dois gols marcados, uma
assistência, quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

O último jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã aconteceu no
Carioca 2021, e o Almirante ganhou por 3 a 1, com gols de Léo Matos,
Cano e Morato. O retrospecto geral do clássico aponta 394 jogos, 131
vitórias vascaínas, 111 empates e 152 triunfos do Flamengo.

O maior artilheiro do Vasco no Clássico dos Milhões é Roberto
Dinamite. Campeão do Campeonato Brasileiro e de cinco Campeonatos
Estaduais, o eterno camisa 10 marcou muitos gols em cima do maior
rival. Ao todo, foram 27 gols em partidas contra o Flamengo. 



Com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, o experiente
treinador Zé Ricardo foi o escolhido pelo Vasco da Gama para liderar o
projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a terceira
vez que o profissional de 51 anos irá trabalhar no Gigante da Colina.

Natural do Rio de Janeiro e com passagens por Botafogo, Fortaleza,
Internacional, Qatar SC e Flamengo, Zé Ricardo comandou equipes de
futsal do Vasco da Gama na década de 90. Retornou ao Cruzmaltino em
2017 e liderou o grupo cruzmaltino na boa campanha feita no
Campeonato Brasileiro, desempenho esse que resultou na conquista de
uma vaga para a Conmebol Libertadores de 2018.

Na passagem anterior como treinador da equipe profissional, Zé Ricardo
comandou o Gigante da Colina em 50 partidas, com 22 vitórias, 13
empates e 15 derrotas. Foram 79 pontos conquistados em 150
disputados, o que significa um aproveitamento de 52,7%. Além dos feitos
acima mencionadas, o treinador também conduziu o Vasco da Gama para
a decisão do Campeonato Carioca de 2018.



Desde o término do Campeonato Brasileiro, em novembro do ano
passado, o Vasco da Gama promoveu uma reformulação em seu elenco e
mais de 20 jogadores deixaram o Clube. A participação cruzmaltina no
mercado, porém, também foi marcada pela contratação de novos atletas.

O Gigante da Colina já anunciou 15 contratações para a temporada de
2022: o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-direito Weverton, os zagueiros
Anderson Conceição, Quintero e Luis Cangá, o lateral-esquerdo Edimar,
os meio-campistas Zé Gabriel (foto), Luiz Henrique, Yuri, Isaque, Matheus
Barbosa, Vitinho e Bruno Nazário e os atacante Getúlio e Raniel.

Além dos novos reforços, a comissão técnica liderada pelo treinador Zé
Ricardo também promoveu seis jogadores da categoria sub-20, destaques
do clube na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior: o lateral-direito
JP Galvão, os zagueiros Eric Pimentel e Zé Vitor, o meio-campo Andrey e
os atacantes Vinícius e Figueiredo. O último, inclusive, terminou a
tradicional competição de base como artilheiro.



Com seis gols marcados em 12 partidas disputadas, o atacante Raniel é
o artilheiro vascaíno na temporada 2022. O camisa 9 já ultrapassou pelo
Gigante da Colina o número de gols que fez nos três anos anteriores,
quando balançou as redes quatro vezes, sendo três pelo Santos e uma
pelo São Paulo. 

O zagueiro Anderson Conceição vem sendo um dos destaques do Vasco
da Gama no Campeonato Carioca. O camisa 4 lidera o ranking de
rebatidas do Gigante da Colina, com 85, o que significa uma média de
oito por partida. Ele é o segundo jogador que mais rebateu na
competição estadual.



Utilizado em 12 dos 13 jogos da temporada, o meio-campo Juninho é o
segundo jogador que mais executou desarmes no Campeonato Carioca.
O camisa 50 já desarmou 22 vezes no torneio estadual, uma a menos
que João Gomes, do Flamengo. Juninho é também o segundo atleta
vascaíno, que mais realizou interceptações, com cinco, uma a menos que
o líder do ranking Edimar.

Bruno Nazário é o jogador do Vasco da Gama que mais executou
dribles no Campeonato Carioca, com 13 acertos, um a mais que Gabriel
Pec. O armador também vem liderando o ranking de viradas de jogos (4)
entre os atletas do Gigante da Colina. Outra curiosidade é que o camisa
7 balançou as redes nos últimos dois jogos do time cruzmaltino.



O Vasco venceu o Flamengo na última vez que as equipes se
enfrentaram no Maracanã, no ano passado, pela primeira fase do
Campeonato Carioca. Um dos gols do Gigante da Colina no triunfo pelo
placar de 3 a 1 foi anotado pelo lateral-direito Léo Matos.

Autor do terceiro gol do Vasco na vitória sobre o Resende, o atacante
Vinícius irá reencontrar nesta quarta-feira (16/03) o adversário de sua
estreia entre os profissionais. O primeiro jogo do camisa 49 pela equipe
principal foi diante do Flamengo, em 2020, pelo Campeonato Carioca.



O lateral-esquerdo Edimar é o atleta vascaíno que mais realizou
interceptações no Campeonato Carioca 2022, com seis. Considerando os
jogadores de todas as equipes do torneio estadual, o experiente jogador
ocupa a terceira colocação.

O lateral-direito Weverton vem se destacando ofensivamente na disputa
do Campeonato Carioca. É o camisa 17 o jogador vascaíno que mais deu
assistências para finalização, com 13 passes. O alagoano também possui
bons números em cruzamentos, sendo o segundo melhor cruzmaltino
nesse fundamento no torneio estadual (11).



BRUNO NAZÁRIO VITINHO NENÊ
1087

A.CONCEIÇÃO YURI
4 5

ZÉ VITOR
44

JUAN QUINTERO
2

EDIMAR
6 45

WEVERTON
17

LÉO MATOS
3

RIQUELME

THIAGO RODRIGUES
1

HALLS
24

JUNINHO

RANIEL
9

50

FIGUEIREDO
15

ISAQUE

46

JHON SÁNCHEZ
51

ANDREY
16

ZÉ GABRIEL
23

VINÍCIUS
49

LUIZ HENRIQUE
88

GABRIEL PEC
11



Formado no Paraná Clube, Thiago Rodrigues é
natural de Curitiba (PR) e também defendeu as
cores do Rio Branco em solo paranaense. Em
2015, o experiente goleiro atuou no Caxias (RS),
mas foi após passagem pelo Guarani de Palhoça
(SC) que passou a aparecer no cenário nacional. A
boa impressão deixada na equipe do interior de
Santa Catarina o fez ser contratado pelo
Figueirense, clube que defendeu nas temporadas
de 2016 e 2017. Thiago Rodrigues acertou seu
retorno para o Paraná Clube em 2018 e fez parte
do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro
da Série A. No ano seguinte, se manteve na
equipe onde foi revelado para a disputa da Série
B. O experiente goleiro assinou com o CSA (AL) no
final de 2019 e se despediu do Azulão do Mutange
com o término da atual temporada.

THIAGO RODRIGUES

Thiago Rodrigues de Oliveira Nogueira | 28/10/1988 (33 anos)
Curitiba (PR) | GOLEIRO | Contrato até 31/12/2022

1

12 00 00 2022 1,90m

12 00 00

TEMPORADA 2022



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 de 2021
e estreou na última edição do Campeonato
Brasileiro da Série B.

HALLS

Hedhe Halls Rocha da Silva | 17/06/1999 (22 anos)
Nova Iguaçu (RJ) | GOLEIRO | Contrato até 31/12/2022

24

02 00 00 2015 1,98m

01 00 00

TEMPORADA 2022



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 na
temporada 2022.

LÉO MATOS

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

3

68 10 04 2020 1,84m

05 00 00

TEMPORADA 2022



Natural de Maceió, Weverton passou pelas
categorias de base de Santa Cruz (AL),
Internacional e Figueirense antes de chegar ao
Cruzeiro, em 2019. O atleta foi um dos destaques
na Copa do Brasil Sub-20, em que a Raposa foi
vice-campeã. O bom desempenho na equipe
cruzeirense rendeu uma convocação para
participar de treinamentos da Seleção Brasileira.
Passou a ser relacionado para jogos do time
principal do Cruzeiro na temporada de 2019. Em
fevereiro de 2020, após ser utilizado em alguns
pela equipe profissional da Raposa, Weverton se
transferiu para o RB Bragantino, onde disputou
as duas últimas temporadas e fez parte do grupo
que foi vice-campeão da Sul-Americana e
classificou o Massa Bruta para a Libertadores.

WEVERTON

Weverton Guilherme da Silva Souza | 15/06/1999 (22 anos)
Maceió (AL)| LATERAL DIREITO | Contrato até 31/12/2022

17

10 01 00 2022 1,81m

10 01 00

TEMPORADA 2022



Juan Quintero é natural da cidade de Cali, na
Colômbia, e foi revelado Deportivo Cali. Teve
breve passagem pelo Sporting Gijón, da
Espanha, até chegar ao Fortaleza, em 2019. No
Leão do Pici, se tornou referência defensiva,
tanto que disputou quase 100 jogos e marcou
três gols em dois anos. Pelo Fortaleza, foi
bicampeão cearense e campeão da Copa do
Nordeste, além de ter disputado a Sul-
Americana 2020. O reforço vascaíno disputou o
Campeonato Brasileiro do ano passado pelo
Juventude.

QUINTERO

Juan Sebastián Quintero Fletcher | 23/03/1995 (26 anos)
Cali (COL) | ZAGUEIRO | Contrato até 31/12/2022

2

04 00 00 2022 1,83m

04 00 00

TEMPORADA 2022



Natural de Caravelas (BA), Anderson se
profissionalizou pelo Mogi Mirim (SP) e acumula
passagens por equipes de tradição, casos de
Bahia, América (MG), Joinville, Figueirense,
Criciúma e CRB. No exterior, defendeu as cores
de Mallorca (ESP), Desportivo Chaves (POR),
Union (EUA) e Umm-Salal (CAT). Conceição
retornou ao Brasil em definitivo no ano de 2019
para atuar no Cuiabá e não demorou muito para
se firmar entre os titulares. No mesmo ano, o
experiente defensor assumiu a braçadeira de
capitão e liderou o Dourado na campanha que
resultou no acesso para a Série A. Em três anos
no clube mato-grossense, o zagueiro disputou
mais de 100 partidas e conquistou dois títulos, a
Copa Verde de 2019 e o Campeonato Mato-
Grossense de 2021.

A.CONCEIÇÃO

Anderson Conceição Benedito | 24/10/1989 (32 anos)
Caravelas (BA) | ZAGUEIRO | Contrato até 31/12/2022

4

12 00 00 2022 1,88m

12 00 00

TEMPORADA 2022



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. Realizou
treinamentos com o time profissional na
temporada passada, porém ainda não fez sua
estreia pela equipe principal.

ZÉ VITOR

José Vitor Geminiano Cavalieri| 10/06/2002 (19 anos) 
Colorado (PR) | ZAGUEIRO | Contrato até 01/01/2024

44

01 00 00 2020 1,92m

01 00 00

TEMPORADA 2022



Edimar é cria das divisões de base do Cruzeiro e
passou por Guarani, Tupi e Ipatinga antes de viver
sua primeira experiência no futebol europeu, com
a camisa do Braga (POR), em 2009. No Velho
Continente, o lateral-esquerdo também atuou na
Romênia, na Grêcia, na Espanha e na Itália antes
de acertar o retorno ao Brasil, em 2016, para
novamente vestir a camisa da Raposa. Na
temporada seguinte, Edimar foi contratado pelo
São Paulo e atuou pelo Tricolor Paulista até 2019,
quando acabou acertando sua ida para o RB
Bragantino. No Massa Bruta, foi peça fundamental
da equipe que se sagrou campeã do Campeonato
Brasileiro da Série B no mesmo ano. Na atual
temporada, com o clube de Bragança Paulista,
Edimar foi finalista da Conmebol Sul-Americana,
sendo titular na grande final.

EDIMAR

Edimar Curitiba Fraga | 21/05/1986 (35 anos)
Iconha (ES) | LATERAL ESQUERDO | Contrato até 31/12/2022

6

12 01 00 2022 1,83m

TEMPORADA 2022

12 01 00



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

28 02 00 2012 1,75m

TEMPORADA 2022

05 00 00



Natural do Rio de Janeiro (RJ) e vascaíno desde a
infância, Yuri Lara é cria das divisões de base do
Olaria e passou por Bahia, Ferroviária (SP), Oeste
(SP) e Tochigi (JAP), mas foi no CSA que apareceu
com destaque no cenário nacional. O volante
defendeu as cores do Azulão nas temporadas de
2018 e 2021. Em 2018, Yuri foi peça importante do
elenco que brilhou durante a disputa da Série B e
colocou a equipe alagoana na Série A do
Campeonato Brasileiro. Na última temporada,
apesar de não ter repetido a dose e conseguido o
acesso com o CSA para a elite o novo reforço
cruzmaltino foi o principal jogador de sua posição,
sendo líder em desarmes no importante torneio
nacional.

YURI

Yuri Lima Lara | 20/04/1994 (27 anos)
 Rio de Janeiro (RJ) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2022

5

04 00 00 2022 1,73m

TEMPORADA 2022

04 00 00



Natural de Cascavel (PR), Bruno Nazário iniciou
sua trajetória nas categorias de base de sua
cidade natal. Ainda nas divisões inferiores, se
transferiu para o Figueirense, onde se
profissionalizou. Passou por Tombense (MG) e
América Mineiro antes de se transferir para o
Hoffenheim (ALE), na temporada de 2013. No ano
seguinte, o meio-campista foi emprestado ao
Lechia Gdańsk (POL). Seu retorno ao Brasil
aconteceu em 2018, para defender as cores do
Cruzeiro. Atuou ainda no Guarani até chegar ao
Athletico Paranaense, fazendo parte do grupo que
conquistou a Conmebol Sul-Americana em 2018 e
as Copas do Brasil e Suruga Bank em 2019. Deixou
o Furacão e jogou por Botafogo e América Mineiro
antes de chegar ao Vasco da Gama.

BRUNO NAZÁRIO

Bruno dos Santos Nazário | 09/02/1995 (27 anos)
Cascavel (PR) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2022

7

10 01 02 2022 1,78m

TEMPORADA 2022

10 01 02



Natural de Guarulhos (SP), Vitinho é cria das
divisões de base do Corinthians e acumula
passagem pela Seleção Brasileira, onde foi
campeão sul-americano nas categorias sub-15 e
sub-17. Campeão da Copa São Paulo de 2017, o
meio-campista estreou pelo profissional do Timão
em março de 2021. Foram 29 partidas, um gol e
duas assistências pelo Alvinegro Paulista, equipe
que deixou no início de 2022 para fazer parte do
elenco do Vasco da Gama que irá em busca do
acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

VITINHO

Victor Gabriel Moura de Oliveira | 04/01/2000 (22 anos)
Guarulhos (SP) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2022

8

01 00 01 2022 1,75m

TEMPORADA 2022

01 00 01



Natural de Jundiaí (SP), Anderson Luiz de Carvalho
iniciou sua trajetória no Paulista e passou por
Palmeiras e Santos antes de se transferir para a
Europa. Em solo europeu, Nenê jogou na Espanha
(Mallorca, Alavés, Celta de Vigo e Espanyol), na
França (Mônaco e PSG) e Inglaterra (West Ham). No
exterior, o armador também defendeu as cores do
Al Gharafa, do Catar. Nenê retornou ao futebol
brasileiro em 2015 para atuar justamente no Vasco
da Gama, onde permaneceu até o início de 2018.
Antes de acertar o retorno ao Gigante da Colina,
ele jogou no São Paulo e no Fluminense. Nenê já
disputou 146 partidas pelo Almirante, marcando
48 gols e dando 37 assistências. O meio-campista
conquistou três títulos: Taça Guanabara 2016,
Carioca 2016 e Taça Rio 2017.

NENÊ

Anderson Luis de Carvalho | 19/07/1981 (40 anos) 
Jundiaí (SP) | MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2022

10

156 41 53 2021 1,81m

10 04 05

TEMPORADA 2022



03 00 00

TEMPORADA 2022

Em São Januário desde 2011, Andrey Santos é
uma das grandes joias da base vascaína. O
jovem de 16 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 | Contrato até 01/08/2023
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05 00 00 2011 1,76m



TEMPORADA 2022

Natural do município de Carmópolis, no Sergipe,
Zé Gabriel foi trazido do Corinthians para o
Internacional ainda nas categorias de base. Sua
primeira posição na carreira foi atacante, ainda
no clube paulista, mas foi como meio-campo que
passou a se destacar no Colorado. Como
profissional, ganhou espaço em 2020, sob o
comando do técnico argentino Eduardo Coudet,
período no qual chegou a ser utilizado como
zagueiro. Na última temporada, o volante
disputou 22 partidas pelo Internacional, com
dois gols anotados. No total, participou de 60
jogos pelo clube gaúcho. Fez sua estreia com a
camisa do Vasco diante do Audax, pelo
Campeonato Carioca.

ZÉ GABRIEL

José Gabriel dos Santos Silva|21/01/1999 (23 anos) 
Carmópolis (SE)| MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2023

23
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TEMPORADA 2022



Isaque começou sua trajetória no interior
paulista, onde passou pelas categorias de base
do Cotia, Independente de Limeira, Taboão da
Serra e São Bento. Em 2017, foi captado pelo
Grêmio. No Tricolor Gaúcho, Isaque defendeu as
categorias sub-20 e sub-23 até receber a
primeira oportunidade no time profissional, em
2018. Fez parte do elenco que conquistou o
Tricampeonato Estadual (2018, 2019 e 2020), a
Recopa Sul-americana (2018) e chegou à final da
Copa do Brasil (2020). Em 2021, ainda no
primeiro semestre, foi emprestado ao Fortaleza
e conquistou o Campeonato Cearense. Ao
término da competição, o armador se
transferiu para o América Mineiro, onde
disputou a última edição do Brasileirão.

ISAQUE

Isaque Elias Brito | 22/04/1997 (24 anos)
São Paulo (SP) | MEIO-CAMPO | Contrato até 31/12/2022
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TEMPORADA 2022



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 em
2020, Juninho é uma das grandes apostas para
2022.

JUNINHO

Alexandre de Almeida Silva Júnior | 23/01/2001 (21 anos)
Nova Iguaçu (RJ)| MEIO CAMPO | Contrato até 31/12/2023
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Luiz Henrique é natural do Rio de Janeiro e fez
as categorias de base no Flamengo, onde
trabalhou com o técnico Zé Ricardo e o gerente
geral Carlos Brazil. Pelo Rubro-Negro, em 2018,
se sagrou campeão da Copa São Paulo de
Futebol Júnior, sendo o líder da equipe no
ranking de assistências para gols. Saiu do Rio de
Janeiro para jogar no Fortaleza, onde
conquistou o Campeonato Cearense de 2021. O
meio-campista voltou à Cidade Maravilhosa
para defender a camisa do Botafogo no segundo
semestre e fez parte do elenco que conquistou
o título do Campeonato Brasileiro da Série B, na
temporada passada, em 2021.

LUIZ HENRIQUE

Luiz Henrique Araújo Silva | 18/03/1999 (22 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| MEIO CAMPO | Contrato até 30/11/2022

88
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TEMPORADA 2022



Natural de Recife (PE), Raniel se
profissionalizou no Santa Cruz (PE), mas foi com
a camisa do Cruzeiro que começou a ganhar
destaque no cenário nacional. Na Raposa, o
atacante disputou 88 jogos, marcou 16 gols e foi
Bicampeão da Copa do Brasil, nas temporadas
de 2017 e 2018. Foi negociado com o São Paulo
em 2019, porém permaneceu pouco tempo no
Tricolor Paulista. Ao término do Campeonato
Brasileiro, Raniel se transferiu para o Santos e
permaneceu no clube da Vila Belmiro nas duas
últimas temporadas. Chega ao Vasco com o
objetivo de recuperar o bom futebol dos
tempos de Cruzeiro e retomar o protagonismo
no cenário nacional.

RANIEL

Raniel Santana de Vasconcelos | 11/06/1996 (25 anos)
Recife (PE) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2022

9
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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 (21 anos)
Rio de Janeiro (RJ)| ATACANTE | Contrato até 31/12/2026

11
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TEMPORADA 2022



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 no Carioca 2021. Possui
convocações para a Seleção Brasileira, onde já
chegou a participar de treinos do time principal.
Foi o artilheiro da Copinha 2022.

FIGUEIREDO

Lucas Figueiredo dos Santos | 14/08/2001 (20 anos)
Niterói (RJ) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2025
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Com passagem pelas categorias de base da
Seleção Equatoriana, Jhon Sánchez iniciou sua
trajetória no Manta FC (EQU), mas foi no
Independiente del Valle que se profissionalizou
e começou a se destacar em solo equatoriano. O
novo reforço cruzmaltino é atacante de lado de
campo, porém já atuou em outras posições,
dentre elas a ala direita. Há mais de três anos
disputando campeonatos internacionais, Jhon
Sánchez se sagrou campeão da Conmebol Sul-
Americana 2019, marcando, inclusive, um dos
gols do time equatoriano na vitória por 3 a 1
sobre o Cólon (ARG) na grande decisão. Na
vitoriosa trajetória pela competição, o atacante
ainda de uma assistência e balançou as redes
outras duas vezes, contra Corinthians e
Independiente (ARG).

JHON SÁNCHEZ

Jhon Jairo Sánchez | 30/07/1999 (22 anos)
Manta (EQU) | ATACANTE | Contrato até 31/07/2022

51

09 02 00 2021 1,75m

05 02 00

TEMPORADA 2022



2016 1,70m

01 00 01

TEMPORADA 2022

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 temporada
2020 estreou entre os profissionais. Foi utilizado
com bastante frequência durante a disputa do
Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

VINÍCIUS

Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva | 01/03/2001 (20 anos) 
São João de Meriti (RJ) | ATACANTE | Contrato até 31/12/2024

49
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