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Academia de Futebol conquista grandes 

resultados nas Copas de Fernão e Rancharia 
 

 
Academia Futebol sub 11 consegue boa colocaçao 

 

 

No dia 14 de janeiro a delegação da Academia de Futebol 

composta por 120 atletas, divididos em seis categorias, e membros 

da comissão técnica partiram para Fernão/SP e posteriormente para 

Rancharia/SP em busca de um único objetivo, representar da 

melhor forma possível as cores do Vocem de Assis, trazer o maior 

número de prêmios e ter algum atleta revelado para algum clube de 

base do País. 

 

Na Copa Infantil de Futebol de Fernão os comandados do treinador 

Fernando Santos conquistaram o título de campeão na categoria 

sub-12 (com atletas nascidos no ano de 2001) e ainda levou o 

troféu de artilheiro com Pedro Goulart e goleiro menos vazado com 

Gabriel Jordão. A categoria sub-14 (nascidos em 1999) conquistou o 

segundo lugar e levou o troféu de goleiro menos vazado com Victor 

Mendes. Outra categoria que foi vice-campeã foi a sub-16 (nascidos 

em1997). 

 



Foram anotados 24 gols e apenas 6 gols sofridos em 12 jogos, um 

atleta foi observado e será encaminhado para um clube de base da 

capital paulista a ser anunciado futuramente pelo coordenador 

Fernando Santos. 

 

"Em Fernão conquistamos três taças coletivas e outras três 

individuais e um atleta revelado, penso que a participação das 

equipes superaram as expectativas", disse Santos. 

Logo ao término da Copa de Fernão a delegação seguiu direto para 

a IV Copa Eco Turística Mercosul de Futebol de Rancharia/SP, onde 

se fez presente na abertura no período da noite no estádio 

municipal juntamente com as 130 delegações do Brasil e Paraguai. 

 

A categoria sub-11 (nascidos em 2002) conquistou o terceiro lugar 

eliminando algumas equipes de base do Brasil e teve o artilheiro da 

copa Lucas Guido. A categoria sub-15 (nascidos em 1998) também 

conquistou o terceiro lugar e teve o goleiro menos vazado, Victor 

Mendes, e a categoria sub-13 (nascidos em 2000) ficou na nona 

posição. 

Observadores do São Paulo FC, Santos FC, Grêmio RS, SC 

Corinthians, Triste PR, PSTC PR e vários empresários estiveram 

presentes. 

 

"Ao menos oito atletas foram sondados pelos observadores, espero 

que dentro em breve possamos encaminhar para os clubes e 

realizar o desejo de pelo menos participar de avaliação em grandes 

estruturas do futebol brasileiro". Comemora o treinador.  

Na Copa Mercosul foram 16 jogos, 19 gols marcados e apenas 8 

sofridos; três taças coletivas e duas individuais conquistadas. 

 

O coordenador agradece todos da comissão técnica, atletas e os 

responsáveis por mais uma vez confiarem em mais uma jornada de 

competições de nível internacional. 

 



 
Técnico Fernando e Pedro Goulart artilheiro da Copa de 

Fernão 

 
Lucas Guido foi o artilheiro da Copa Mercosul 

 

Luiz Carlos Japonês 
 

 


