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Um ano de recordes históricos para o Mito
Rogério Ceni alcança marcas importantes em 2011, como centésimo gol e milésimo jogo
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Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Adotado em 1990, revelado em 1993, maturado em 1997, consagrado em 2005, perpetuado em

2011 e abençoado desde sempre, Rogério Ceni é o homem-recorde, o super-heroi dos quadrinhos

encarnado em um campo de futebol.

Somente nesta temporada finda, o Capitão superou importantes recordes e ampliou diversos outros,

registrando para sempre o nome que ostenta na história do São Paulo e do futebol mundial.

Goleiro com mais gols da história do futebol mundial: 103. O centésimo foi alcançado na vitória por

2 a 1 sobre o Corinthians no dia 27 de março, em Barueri, pelo Campeonato Paulista. O último gol,

até o momento, do goleiro artilheiro se deu em 31 de agosto no Morumbi, contra o Fluminense

(1x2), pelo Campeonato Brasileiro.

Atleta que mais jogou na história do São Paulo FC e também o jogador ainda em atividade em todo

o mundo que mais serviu a um mesmo clube: 1016 jogos. A milésima partida foi realizada na vitória

por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro no dia 7 de setembro, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro,

justamente no dia em que completava 21 anos de São Paulo FC.

Há tanto tempo quebrando recordes pelo clube, a idade parece não pesar para o camisa 01,

batendo duas marcas que requerem muito vigor justamente aos 38 anos de idade: Aquele que mais

minutos consecutivos jogou pelo SPFC: 8786 minutos (23 de janeiro de 2010 a 22 de maio de 2011,

ou seja: 97 jogos + 45min do 1º tempo e 11min do 2º tempo do jogo Fluminense 0 x 2 São Paulo). E

o que mais jogos consecutivos disputou pelo Tricolor: 132 (de 23 de janeiro de 2010 a 26 de

outubro de 2011, contra o Libertad, pela Sul-Americana).

Confira abaixo todos os recordes e feitos (conhecidos) de Rogério Ceni pelo Tricolor:

São Paulo FC
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Bastidores de São Paulo x Grêmio
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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

07/06/2015 às 02:26

''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''

07/06/2015 às 01:13

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"
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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

05/06/2015 às 14:27

Osorio finaliza preparação para estreia

05/06/2015 às 15:56

"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"
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Gols e Artilharias

Goleiro com mais gols da história do futebol mundial: 103 gols

Goleiro com mais gols de falta da história do futebol mundial: 55 gols

Goleiro com mais gols de pênalti da história do futebol mundial: 47 gols

Maior artilheiro da história do São Paulo na Taça Libertadores da América: 11 gols

Artilheiro do SPFC na temporada de 2005 (21 gols)

Artilheiro do SPFC na temporada de 2006 (16 gols)

Artilheiro do SPFC no Campeonato Brasileiro de 2006 (8 gols)

Artilheiro do SPFC no Campeonato Brasileiro de 2007 (7 gols)

Jogos e Participações

Atleta que mais jogou na história do SPFC: 1016 jogos

Atleta que mais jogou na história do SPFC como titular: 1013 jogos

Atleta que mais jogou na história do SPFC em jogos de competição: 982 jogos

Atleta que mais jogou na história do SPFC em jogos internacionais: 120 jogos

Atleta que mais jogou em um mesmo clube ainda em atividade no futebol mundial: 1016 jogos

Atleta que mais vezes jogou no Campeonato Brasileiro, independente de clube: 458 jogos

Atleta que mais jogou pelo SPFC na Taça Libertadores da América: 72 jogos

Atleta que mais jogou pelo SPFC na Copa do Brasil: 56 jogos

Atleta que mais vezes foi capitão na história do SPFC: 773 jogos

Atleta que mais vezes jogou no Morumbi em toda história: 491 jogos

Atleta que mais vezes jogou no Morumbi pelo SPFC em toda história: 489 jogos

Atleta que mais minutos consecutivos jogou pelo SPFC: 8786 minutos

Atleta que mais vezes jogou consecutivamente pelo SPFC: 132

Atleta que mais tempo permaneceu do SPFC: desde 7 de setembro de 1990

Atleta que mais vezes disputou competições internacionais pelo SPFC: 24

Atleta que mais vezes foi inscrito em competições internacionais pelo SPFC: 34

Atleta que mais vezes disputou o Campeonato Brasileiro por uma mesma equipe: 18

Vitórias e Aproveitamento

Atleta com mais vitórias na história do SPFC: 539 vitórias

Atleta com mais vitórias na história do SPFC em jogos de competição: 516 vitórias

Atleta com mais vitórias na história do SPFC em jogos internacionais: 69 vitórias

Atleta com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro, geral: 223 vitórias

Atleta com mais vitórias na história do SPFC na Taça Libertadores da América: 43 vitórias

Atleta com mais vitórias na história do SPFC na Copa do Brasil: 34 vitórias

Atleta com mais vitórias na história do SPFC no Morumbi: 310 vitórias

Goleiro com melhor aproveitamento de pontos na história do SPFC na Taça Libertadores da América:
66,67%.

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%

Títulos e Premiações

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

Jogador mais vezes premiado com a Bola de Prata do Brasileiro em geral: 6 (não considerando Bolas de
Ouro, pois com elas Zico o supera)

Jogador que mais vezes foi campeão de competições oficiais pelo SPFC, independentemente de
titularidade: 16 títulos

Invencibilidades

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

04/06/2015 às 14:00

Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
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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"

Assuntos relacionados: Rogério Ceni
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