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Rogério bate mais um recorde: relembre todos eles
Neste sábado, no Morumbi, goleiro completará 108 partidas seguidas pelo São Paulo

0

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

O goleiro Rogério Ceni quebrará mais um recorde com a camisa do São Paulo. Ao entrar em campo

neste sábado diante do Atlético-GO, no Morumbi, o ídolo completará 108 partidas seguidas na meta

são-paulina. Com isso, ele supera a marca do ex-goleiro Suly, que fez 107.

A última vez que Rogério não esteve presente em um jogo do Tricolor foi na segunda rodada do

Campeonato Paulista do ano passado. No dia 20 de janeiro de 2010, em Mirassol, o camisa 01 foi

poupado pelo então técnico Ricardo Gomes e Bosco foi o titular no empate por 1 a 1 com o time

local.

"É uma satisfação muito grande fazer parte disso. O Rogério é um cara extremamente competente,

que gosta de vencer. Espero ajudá-lo agora que estou no São Paulo", ressaltou Adilson Batista, que

faz sua estreia diante do time goiano.

Nesta data especial para o goleiro, o Site Oficial faz questão de relembrar seus principais recordes.

Marcas que colocam Rogério Ceni como um dos maiores ídolos história do São Paulo.

> Compre já seu DVD ROGÉR100 CENI

Os recordes do #M1TO:

* Lembrando que os números foram contatos até a partida contra o Atlético-GO, neste sábado.

Prêmios individuais

Goleiro com mais gols da história do futebol mundial: 101 gols.

Atleta que mais jogou na história do SPFC: 985 jogos até hoje.

Atleta que mais jogou em um mesmo clube em atividade no futebol mundial: 985 jogos.

Atleta que mais tempo permaneceu do SPFC: desde setembro de 1990.
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Sub-11 e Sub-13 vencem a Portuguesa

07/06/2015 às 12:44

Lucas e a 'dupla alegria' no Morumbi
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''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''
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Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"
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Homenageado, M1TO festeja
"intensidade" tricolor
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Relacionados para São Paulo x Grêmio
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Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica
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Osorio finaliza preparação para estreia
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"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"
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Atleta que mais tempo permaneceu do SPFC: desde setembro de 1990.

Goleiro com a maior série sem sofrer gols na história do SPFC no Brasileiro: 990 minutos. 

Atleta que mais vezes foi capitão na história do SPFC: 743 jogos.

Atleta que mais vezes jogou no Brasileiro, independente de clube: 431 jogos até hoje.

Atleta que mais fez gol pelo SPFC na Taça Libertadores da América: 11 gols

Atleta que mais minutos consecutivos jogou pelo SPFC: 8786 minutos.

Artilheiro do SPFC nos anos de 2005 (21 gols) e 2006 (16 gols).

Goleiro mais vezes premiado com a Bola de Prata de melhor goleiro do Brasileiro: 6.

Jogador mais vezes premiado com a Bola de Prata do Brasileiro em geral: 6.

Recordista de jogos do SPFC no Campeonato Paulista: 253

Recordista de jogos do SPFC na Taça Libertadores da America: 72

Recordista de jogos do SPFC na Copa do Brasil: 56

Goleiro do SPFC que mais venceu disputas de pênalti pós-jogo: 12 (em 16)

Goleiro do SPFC com melhor aproveitamento de vitórias em disputas de pênaltis pós-jogo: 75%.

Recordista de jogos no Morumbi pelo SPFC: 474 jogos

Recordista geral de jogos no Morumbi: 476 jogos até hoje (incluso seleção).

Títulos

Jogador que mais vezes foi campeão de competições oficiais pelo SPFC, independentemente de

titularidade: 16 títulos

Campeão Mundial de 1993 e 2005

Campeão da Taça Libertadores da América de 1993 e 2005

Campeão Brasileiro de 2006, 2007 e 2008

Campeão da Supercopa da Taça Libertadores da América de 1993

Campeão da Recopa Sulamericana de 1993 e 1994

Campeão da Copa Conmebol de 1994

Campeão da Copa Master Conmebol de 1996

Campeão do Torneio Rio São Paulo de 2001

Campeão Paulista de 1998, 2000 e 2005

 

> Compre já seu DVD ROGÉR100 CENI
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

Veja Também:

M1TO pelo hepta!

Dono de grandes defesas, M1TO valoriza ponto fora de casa

Hora da 'força no Morumbi' ser itinerante

"Tem de reagir rapidamente"

"Ajudei meus companheiros, e eles me ajudaram muito"
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Eduardo Lucas · Lider de manutenção mecânica na empresa FBA-Fundição Brasileira De
Aluminio Ltda.
todos tem goleiro mas só nós temos o mito!!!
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