GUIA DA PARTIDA

Considerado um marco na história dos clubes de futebol do Estado do
Rio de Janeiro, o Colégio Vasco da Gama foi criado após a constatação
dessas dificuldades enfrentadas pelos atletas para conseguir conciliar o
esporte com os estudos, com o objetivo de facilitar a vida educacional
dos esportistas de todas as modalidades do clube.
O Colégio Vasco da Gama foi inaugurado em 08 de março de 2004,
autorizado a funcionar pelo Processo E03-202.604/2003 e amparado pela
Deliberação-231/98(Artigo 20 III A e B). Desde então, o clube mantém
integralmente o Colégio e todas as suas despesas, como fornecimento
de uniforme, de material didático e de alimentação.

Em 2009, o Colégio obteve sua autorização definitiva através da Portaria
SEEDUC/SUGER/AUT Nº 02 de 14 de julho de 2009, substituindo o laudo
favorável, consolidando a seriedade do trabalho realizado pelos
profissionais envolvidos na educação desses jovens atletas.
O Colégio Vasco da Gama, em seus 17 anos de existência, já formou
centenas de alunos. Vários atletas conhecidos e de sucesso mundial
estudaram no Colégio, como, por exemplo, Phillipe Coutinho, Alex
Teixeira, Alan Kardec, Josef de Souza Dias (Souza) e Talles Magno.

Após vencer o Serra Macaense por goleada de 8 a 0, as Meninas da
Colina enfrentam o Boavista pela terceira rodada da Taça
Guanabara, que acontece nesta quarta-feira (13/10), às 15h, no
Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). A partida terá
transmissão da Vasco TV.
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O Vasco lidera a Taça Guanabara devido ao saldo de gols. A equipe
está com seis pontos ao lado de Botafogo, Flamengo e Fluminense.
Adversário desta quarta-feira, o Boavista tem três pontos. Venceu o
Bangu na primeira rodada e a partida seguinte, contra a
Portuguesa, foi adiada.
Na última edição do Carioca, o Vasco enfrentou o Boavista na
segunda rodada e venceu por 2 a 0. Os dois gols Cruzmaltinos
foram marcados por Bebel.

Fora do último jogo por estar em um curso da CBF Academy, o
técnico Antony Menezes está de volta para o banco de reservas
onde vai comandar a equipe para esta partida. O treinador
falou sobre a última vitória, que acompanhou pela Vasco TV, e
projetou o duelo desta quarta-feira.
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- Fizemos duas partidas com estratégias semelhantes, buscando
marcação alta, ataques rapidos e fomos felizes. Apesar dos gols
feitos, entendemos que atacar com organização é o que
buscamos. O gol sera sempre a consequência dessa organização,
assim como na segunda partida, essa não será diferente. Faremos
trocas na equipe que iniciará o jogo, mas mantendo a estratégia
das rodadas anteriores. Estamos buscando a formação ideal para
o modelo de jogo proposto pela comissão técnica. - disse Antony.

Carol estreou na última partida e já marcou seu primeiro gol com a
camisa cruzmaltina. Ela entrou aos 12 minutos do segundo tempo e
ajudou o time a aplicar a goleada por 8 a 0.
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Bia Cardoso chegou ao Vasco para a disputa do último Campeonato
Brasileiro e também marcou seu primeiro gol na rodada passada,
após bela cobrança de pênalti.
FOTO:MATHEUS LIMA/VASCO
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Artilharia em 2021
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Bebel
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Índia
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ANTONY MENEZES
ANTONY LIMA MENEZES
05/12/1978 (42 ANOS)
RIO DE JANEIRO-RJ
DIRETOR EXECUTIVO

GERENTE GERAL DA BASE

DIRETOR FUT. FEMININO

ALEXANDRE PÁSSARO

RODRIGO DIAS

RAPHAEL MILENAS

COORDENADOR TÉCNICO

AUXILIAR TÉCNICO

TREINADOR DE GOLEIROS

ANDRÉ PORTELA

LEONARDO BENTO

PREPARAÇÃO FÍSICA

LUÍ TOLEDO
ALEXANDRA SOUZA

MÉDICO

CLAÚDIO RIBEIRO

MASSAGISTA

JORGE PORTO

ARTHUR ARAÚJO

SUPERVISOR

RICARDO ROCHA

FISIOTERAPEUTA

LAINA RIBEIRO

ROUPEIRA

SIMONE FERREIRA

X
VASCO

BOAVISTA

TAÇA GUANABARA
TERCEIRA RODADA
Quarta-feira (13/10) - 15h (Brasília)
Estádio Nivaldo Pereira

ÚLTIMAS PARTIDAS
Taça Guanabara - 2ª rodada
Vasco 8x0 Serra Macaense
Gols: Anny (2), Estefani Nove-Nove, Dani Barão, Bia Cardoso, Carol,
Julianinha e gol contra
10/10/2021 - Estádio Nivaldo Pereira

PRÓXIMA PARTIDA
Taça Guanabara - 4ª rodada
Vasco x Portuguesa
13/10/2021 - Horário a definir - Estádio Nivaldo Pereira

FLOR
Vandria Jaíne Souza Miranda | 01/03/1998
Santarém (PA) | GOLEIRA

G

Flor chegou ao Vasco após fazer um bom Campeonato Carioca pela equipe do
Pérolas Negras. Fez sua estreia no último Brasileiro e assumiu a titularidade do
time.

BIBI
Abilene Joice Miranda de Souza | 28/07/2004
Ministro Andreazza (RO) | GOLEIRA |

G

Bibi chegou ao Vasco em dezembro de 2020 e foi convocada para a Seleção
Brasileira Sub-20 em junho deste ano.

JULIANA
Juliana Ferreira | 08/06/2001
Rio de Janeiro (RJ) | GOLEIRA

G

Ju Ferreira chegou ao Vasco em julho de 2019 e fez parte do elenco que
disputou o Brasileiro Sub-18 do mesmo ano.

ÍNDIA
Joseane Bandeira da Silva | 15/06/1994
Tefé (AM) | LATERAL-DIREITA

LD

Natural do Amazonas, Índia chegou ao Vasco em janeiro de 2020 e ganhou a
titularidade. A atleta também joga como meia e chega bastante ao ataque.

LARISSA

LD

Larissa dos Santos Souza e Silva | 28/01/2005
Rio de Janeiro (RJ) | LATERAL-DIREITA

Chegou ao Vasco em agosto de 2019 com apenas 14 anos. Foi relacionada para
todos os jogos do estadual, mas ainda não estreou.

PARAZINHA

LE

Vitória Karolline Lopes de Azevedo | 28/02/2004
Marabá (PA) | LATERAL-ESQUERDA

Chegou ao Vasco em maio deste ano. Estreou na vitória contra o Serra
Macaense.

LUANA

LE

Luana Mayara Neves Queiroz da Rocha| 05/08/1997
Volta Redonda (RJ) | LATERAL-ESQUERDA

Luana veio do Pérolas Negras após o estadual de 2020 e estreou no último
Campeonato Brasileiro. Foi uma das destaques na estreia com dois gols e duas
assistências.

BIA CARDOSO
Beatriz Cardoso da Silva | 13/11/1998
São Paulo (SP) | ZAGUEIRA | MEIA

Z

Beatriz Cardoso veio da Juventus-SP em junho deste ano. Além de marcadora,
tem boa saída de bola. Atuou como zagueira e como volante, sendo a atleta
vascaína com mais minutos jogados no último Brasileiro.

KAYLLA

Z

Kaylla Marcela Ribeiro Rosario | 04/02/2002
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRA
Kaylla é uma zagueira de bastante força e chegou ao Vasco em 2017.
Participou do último Brasileiro Sub-18 e foi campeã carioca da categoria em
2019. Foi titular tem todas as partidas do Brasileiro.

CAMILA
Camila Cristina Arlati | 25/07/1997
Campinas (SP) | ZAGUEIRA

Z

Camila chegou ao Vasco no fim de setembro após se destacar com a camisa
da Ponte Preta no último Brasileiro A2. Estreou na última partida.

ARAÚJO
Larissa Araújo | 11/08/1997
Rio de Janeiro (RJ) | ZAGUEIRA

Z

Titular no último Carioca, Araújo é uma zagueira com uma boa saída de bola e
habilidosa com os pés. Chegou ao Vasco em 2012 e ficou até 2016. Passou por
outros clubes e retornou ao Gigante da Colina em 2019. Marcou seu primeiro
gol na temporada na estreia do Carioca.

JUANNY
Juanny Costa de Araújo | 23/01/2004
Rio de Janeiro (RJ) | MEIA

M

Juanny chegou ao Vasco em fevereiro de 2019 e participou do elenco
campeão carioca Sub-18 do mesmo ano. Participou do último estadual pela
equipe adulta e foi titular nos dois últimos jogos da competição. A atleta se
destaca na bola parada e sua versatilidade. Participou de todos os jogos do
Brasileiro. A atleta deu duas assistências na estreia deste Carioca.

NOVE-NOVE
Estefani da Silva Gregório | 08/01/1999
Rio de Janeiro (RJ) | MEIA

M

Estefani Nove-Nove formou uma boa dupla com Ju Pacheco durante a
temporada. Nove-Nove está no Vasco desde Janeiro de 2014. Marcou um gol
em cada jogo desta edição do Carioca.

MAYARA
Mayara Christina Costa Nogueira | 12/05/2004
Rio de Janeiro (RJ) | MEIA

M

Mayara chegou ao Vasco em fevereiro de 2019 para fazer parte da equipe Sub18 que foi campeã carioca deste mesmo ano. Estreou pela equipe adulta na
primeira partida e deu assistência para o segundo gol cruzmaltino.

SIMONE
Simone Silva dos Santos | 09/01/1998
Visconde de Mauá (RJ) | MEIA

M

Chegou ao Vasco após o último Campeonato Carioca vindo do Pérolas Negras.
Estreou na partida contra a Cabofriense pela primeira rodada.

MYLENA

M

Mylena Dayane Santos Silva | 13/08/1993
Aracaju (SE) | MEIA

Mylena chegou ao Vasco em setembro após passagem pelo Internacional.
Estreou na vitória contra o Serra Macaense.

CAROL
Ana Carolina Oliveira Negrão | 15/09/1999
Belém (PA) | MEIA

M

Atleta de velocidade, Julianinha joga pelas pontas e chega muito bem à linha
de fundo, sempre servindo as companheiras para a finalização. Ela está no
Carol defendeu a Ponte Preta no último Brasileiro A2. O clube paulista
Vasco desde Março de 2017.
enfrentrou o Vasco na competição e a atleta chegou ao Cruzmaltino no fim de
Setembro. Estreou na última partida e marcou um gol.

BRUNA

M

Bruna Rafaela da Silva Sampaio Simplício | 30/05/2003
Rio de Janeiro (RJ) | MEIA
Bruna chegou ao Vasco em 2017 e fez parte do elenco campeão Sub-18 em
2019. Foi titular nos primeiros jogos do último Campeonato Carioca. Jogadora
de criação que poda jogar pelos lados.

BEBEL
Tatiana Gleyce da Silva | 13/11/1995
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE

A

Bebel é a vice-artilheira da equipe na temporada com 10 gols. Rápida e
habilidosa pelas pontas, Bebel também faz o papel de camisa 9 chegando
para finalizar.

DANI BARÃO

A

Daniele de Almeida Alves Diamantino | 27/02/1998
Vassouras (RJ) | ATACANTE

A atleta disputou o último Carioca pelo Pérolas Negras e marcou quatro gols
na competição, sendo um deles, contra o Vasco. Em apenas nove jogos com a
camisa do Gigante, já marcou sete gols e fez sete assistências.

TAVARES
ANNY
João Victor Tavares | 17/04/2002
Anny
Caroline
Freitas da (RJ)
Silva| |ATACANTE
08/05/2002
Campos
dos Goytacazes
Marabá (PA) | ATACANTE

A

Anny foi a vice artilheira do Vasco no Campeonato Carioca, com cinco gols e é
a artilheira da equipe na temporada com 14 gols. Centroavante por natureza,
Anny é finalizadora e muito boa na jogada aérea, tendo facilidade por sua alta
estatura. A atacante é a artilheira da competição com sete gols marcados em
dois jogos.

AMANDINHA
Amanda Ramos Costa| 06/08/2003
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE

A

Amanda fez parte do elenco campeão carioca Sub-18 em 2019. Também
participou do estadual adulto 2020 e marcou dois gols. Marcou o último gol
do Vasco no jogo de estreia.

JULIANINHA
Juliana Ramos | 08/05/2002
Rio de Janeiro (RJ) | ATACANTE

A

Atleta de velocidade, Julianinha joga pelas pontas e chega muito bem à linha
de fundo, sempre servindo as companheiras para a finalização. Ela está no
Vasco desde Março de 2017. Entrou no decorrer dos dois jogos e marcou três
gols.
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