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25 jogos marcantes de Rogério Ceni pelo Tricolor
Liderança, força de vontade, defesas impossíveis, gols decisivos e muito mais!
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Foi difícil. Sim, foi difícil fechar uma lista de SOMENTE 25 jogos marcantes de Rogério Ceni pelo

São Paulo, afinal, ao longo dos 25 anos de carreira do Capitão pelo Tricolor o que não faltou foi

participação decisiva do goleiro nos mais diferentes atributos técnicos e táticos da equipe e

também, certamente, nos próprios resultados do time.

Mas, claro, com a ajuda do nosso camisa 01, delimitamos 25 jogos muito especiais, seja pelo apelo

emocional da peleja, pelas dificuldades de momento, pela conquista de um título muito importante

ou pela atuação destacada e preponderante para o placar final, debaixo das traves ou colocando a

bola nas redes adversárias.

Confira os 25 jogos mais marcantes do M1TO pelo Tricolor:

25. 25.04.1999 | 2 x 1 Inter de Limeira | Paulista | A primeira vez que marca dois gols num jogo. Um
de falta e outro de pênalti.

24. 11.02.2004 | 2 x 1 Alianza Lima | Libertadores da América | O primeiro gol do Capitão em uma
Libertadores justo na primeira partida do Tricolor após dez anos de ausência na competição.

23. 21.12.1994 | 0 x 3 Peñarol | Final Copa Conmebol | O primeiro grande título do goleiro no
Tricolor como titular. O São Paulo havia vencido o primeiro jogo por 6 a 1 e entrou desligado na
partida, que só deu Rogério, com inúmeras defesas, salvando o título.

22. 27.04.2002 | 2 x 2 Palmeiras | Rio-São Paulo | O gol de número 25 do Capitão nasceu em uma
cobrança de falta em que o goleiro enganou os adversários ao executar a cobrança de forma rasteira. A
bola passou marota por baixo da barreira, o zagueiro, junto a trave, e o goleiro Marcos nada puderam
fazer para impedir o gol.

21. 26.07.2006 | 1 X 0 Guadalajara | Semifinal da Libertadores da América | Em 2006, o Guadalajara
quebrou uma sequência invicta do Tricolor no Morumbi de longa data, na primeira fase da
Libertadores. Como revanche, Rogério Ceni marcou o gol da vitória do Tricolor, na semifinal, fora de
casa. Depois, no jogo de volta (3x0 para o São Paulo), ainda defendeu um pênalti.

20. 27.02.2005 | 1 x 0 Corinthians | Campeonato Paulista | Na campanha do título paulista de 2005,
o São Paulo venceu o Corinthians com Rogério Ceni defendendo um pênalti de Coelho já nos minutos
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finais da partida!

19. 19.11.2006 | 1 x 1 Atlético Paranaense | Campeonato Brasileiro | Com uma lesão muscular,
Rogério Ceni recuperou-se em tempo recorde para estar em campo no jogo que deu o título brasileiro
de 2006 ao Tricolor: o primeiro da carreira do goleiro.

18. 09.12.1994 | 2 (5) x 3 (4) Corinthians | Copa Conmebol | Rogério Ceni, nas cobranças de
penalidades, defende dois chutes e ainda marca o seu, classificando o Expressinho do Tricolor na
competição e eliminando os rivais.

17. 05.09.2007 | 0 x 0 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro | Na campanha pelo penta, Rogério
Ceni e a defesa são-paulina ostentavam 808 minutos sem sofrer gol pelo campeonato, quando, no final
da partida contra o Galo: pênalti contra o Tricolor. Coelho cobrou e Rogério Ceni defendeu! A
sequência sem sofrer gols completou, posteriormente, 988 minutos.

16. 08.05.2005 | 5 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | No Pacaembu, Rogério Ceni abriu a
goleada implacável do Tricolor em cima do time que viria a ser campeão brasileiro daquela temporada.
De quebra, o resultado derrubou pela décima terceira vez, em jogos contra o São Paulo, um técnico
do time rival.

15. 18.06.2000 | 2 x 2 Santos | Final do Paulista | Primeiro gol no Brasil em uma final e primeiro gol
ligado diretamente a um título do Tricolor. Escolhido pelo próprio capitão como um dos
esteticamente mais bonitos.

14. 14.12.2005 | 3 x 2 Al-Ittihad | Semifinal do Mundial | Único gol de goleiro realizado em
competições da FIFA, além da importância para a classificação do SPFC no campeonato.

13. 01.06.2005 | 4 x 0 Tigres | Quartas da Libertadores da América | Rogério Ceni fez dois gols no
jogo, praticamente classificando o São Paulo para a semifinal. Teve a chance de fazer o 3º, mas perdeu
um pênalti.

12. 07.09.2011 | 2 x 1 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro | O milésimo jogo da carreira do
capitão pelo Tricolor: uma festa inesquecível que só poderia terminar com vitória.

11. 21.10.2001 | 1 x 0 Portuguesa | Campeonato Brasileiro | Em tarde chuvosa, Rogério fez no
mínimo 5 milagres debaixo do gol, e várias outras defesas. Uma das maiores partidas do Capitão
debaixo do gol.

10. 25.06.1993 | 4 x 1 Tenerife | Troféu Santiago de Compostela | Logo na primeira partida pelo
Tricolor, Rogério Ceni defendeu um pênalti!

09. 07.12.2008 | 1 x 0 Goiás | Campeonato Brasileiro | A conquista do inédito tricampeonato
brasileiro consecutivo pelo Tricolor, neste jogo, começou com uma cobrança de falta do Capitão: no
rebote, Borges fez o gol do título.

08. 15.02.1997 | 2 x 0 União São João | Campeonato Paulista | O primeiro gol da carreira: uma
cobrança de falta meio rasteira no canto esquerdo do goleiro Adnan.

07. 23.10.2013 | 4 x 3 Univ. Católica | Copa Sul-Americana | Simplesmente uma das melhores
partidas da história, apesar dos 3 gols sofridos. Defendeu nada menos do que 10 bolas adversárias,
sendo 6 verdadeiros milagres.

06. 21.02.2001 | 1 (7) x (6) 2 Fluminense | Semifinal do Rio-São Paulo | Rogério Ceni fez defesas
incríveis durante o jogo e ainda defendeu 3 pênaltis, definindo a classificação que daria um título
inédito.

05. 14.07.2005 | 4 x 0 Atlético Paranaense | Final da Libertadores da América | A conquista do tri
da Libertadores coroou Rogério Ceni, que foi o artilheiro do clube no torneio e ainda ergueu o troféu
da competição.

04. 12.05.2004 | 2 (5) x 1 (4) Rosário Central | Oitavas da Libertadores da América | Além da boa
atuação durante o jogo, Rogério Ceni defendeu dois pênaltis dos adversários na disputa pós-jogo, e
ainda marcou o seu.

03. 27.03.2011 | 2 x 1 Corinthians | Campeonato Paulista | O centésimo gol da carreira em uma
cobrança de falta magistral e certeira, justamente na primeira tentativa para se alcançar essa marca.

02. 20.08.2006 | 2 x 2 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | O time tinha acabado de deixar escapar o
título da Libertadores. Rogério Ceni reergueu o time para a conquista do Brasileiro, depois de estar
perdendo por 2 x 0, ao marcar 2 gols (1 de falta e 1 de pênalti), além de ter defendido outro pênalti.
De quebra, garantiu o recorde do Guinness de maior goleiro artilheiro da história.

01. 18.12.2005 | 1 x 0 Liverpool | Final do Mundial | Fechou o gol, mais de seis grandes intervenções
do goleiro em um jogo que só deu Liverpool no segundo tempo. Ainda fez uma espetacular defesa em
uma cobrança de falta de Gerrard.

 

E você, caro leitor são-paulino, concorda com essa seleção? Se faltou algum jogo especialemente

marcante para você, comente aqui!
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Na reapresentação, M1TO é liberado para treinar no campo
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José Evandro · São Paulo

Talvez por ter perdido um pênalti e o São Paulo ter sido derrotado, não tenham elencado o jogo contra o Bayern de Munique em 2013. Mas apesar da
derrota, ele operou grandes milagres, inclusive em jogadas parecidas àquelas nas quais a Alemanha fez o Brasil de bobo no 7x1.

Curtir · Responder · 7 h

Thiago Laud Dos Santos · Supervisor da Qualidade at Cummins Emission Solutions

Faltou um jogo no ano passado fora de casa pela Sul America, onde na época alguns jornalistas consideraram como a maior atuação de um goleiro.

Curtir · Responder · 9 h

José Evandro · São Paulo

Tá ali, Thiago! É o jogo contra o Universidad Catolica em 2013. Acho que aquela atuação se equipara à do Mundial de 2005!

Curtir · Responder · 1 · 7 h

Rafael Ribeiro · Uberlândia

concordo com essa lista eu colocava só mais um jogo Brasileirão de 2012 Vasco 0 x 2 São paulo (gols de Luis Fabiano,Osvaldo) Rogerio pego demais até
o Juninho Pernanbucano fica bravo com ele em uma das defesas kkk

Curtir · Responder · 4 · 12 h

Roomário Saantoos · Trabalha na empresa Hotel Estância Barra Bonita

Totalmente Certo esses 25 Jogos , Foi Magnífico #Mito #SPFC #25

Curtir · Responder · 12 h

Leandro S. Pires · Web Designer at Trabalho de casa

Foram tantos lances. E continuam sendo. Só o fato dele estar em campo contra o Ceará na Copa do Brasil já mudou todo o time.

Curtir · Responder · 12 h

Anderson Oliveira · Castello Branco

faltou São paulo 2 River Plate 0 primeiro jogo das semifinais da libertadores de 2005 o segundo gol do Rogério de pênalti

Curtir · Responder · 3 · 16 h
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