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Classificado, São Paulo tem recorde absoluto em
competições sul-americanas
Virada sobre o Coritiba (2 x 1) garantiu a participação do clube na Sul-Americana de 2018

A marcante virada sobre o Coritiba (2 x 1) no último final de semana, no Estádio Couto Pereira,

garantiu o Tricolor matematicamente na Sul-Americana de 2018 e manteve a tradição do clube em

competições internacionais: time brasileiro com a maior sequência de participações em torneios

sul-americanos em toda a história. Desde 2003, serão 16 anos seguidos com a conquista para a

próxima temporada.

De 1992 a 2001, o São Paulo também disputou uma competição continental em todos os anos. A

série foi interrompida em 2002, por conta da desistência dos clubes brasileiros em participar da

Copa Sul-Americana pela falta de datas, e logo retomada em 2003. Ou seja: o clube conquista

vagas para torneios do tipo ininterruptamente desde 1992.

“Fizemos um pacto, após garantir a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, e

fomos em busca da vaga na Sul-Americana do próximo ano. Conseguimos o nosso objetivo, e agora

ainda temos a possibilidade de conquistar um lugar na Libertadores”, afirmou Rodrigo Caio, que

participou do segundo dos paulistas diante dos paranaenses.

Diante do Bahia no próximo domingo (3), pela rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro, o

Tricolor ainda buscará uma vaga na Libertadores da América. O fato, porém, é que o torcedor são-

paulino poderá ir ao Morumbi em 2018 para apoiar a equipe em uma competição continental, assim

como se acostumou nas últimas décadas.

“Passamos por momentos difíceis na temporada, mas contamos com o apoio da nossa torcida para

subir na tabela. Conseguimos superar momentos difíceis, juntos, para sair do Z-4. Agora, temos a

garantia da permanência do clube no Brasileiro e teremos uma competição sul-americana pela

frente”, acrescentou o lateral-esquerdo Edimar.

Confira abaixo a série recente de participações do São Paulo em competições sul-americanas

2003: Sul-Americana

2004: Libertadores e Sul-Americana

2005: Libertadores e Sul-Americana

2006: Libertadores e Recopa

2007: Libertadores e Sul-Americana

2008: Libertadores e Sul-Americana

2009: Libertadores

2010: Libertadores

2011: Sul-Americana
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Quarteto reencontra o Tricolor em treino
da Seleção no CT da Barra Funda
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2012: Sul-Americana

2013: Libertadores, Sul-Americana e Recopa

2014: Sul-Americana

2015: Libertadores

2016: Libertadores

2017: Sul-Americana

2018: Sul-Americana

Por fim, a série de participações do Tricolor em torneios continentais de 1992 a 2001:

1992: Libertadores e Supercopa

1993: Libertadores, Supercopa, Recopa e Copa Ouro 

1994: Libertadores, Supercopa, Recopa e Copa Conmebol

1995: Supercopa e Copa Ouro

1996: Supercopa, Copa Ouro e Copa Master Conmebol

1997: Supercopa

1998: Mercosul

1999: Mercosul

2000: Mercosul

2001: Mercosul

Em 2001, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo lugar e teria direito a uma

vaga na Copa Sul-Americana de 2002, mas a CBF declinou participações de clubes nacionais devido

à falta de datas no calendário de jogos. 
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Retorno de Pablo se aproxima com pausa
para a Copa América
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Com entrada gratuita e transmissão
SPFCtv, Sub-20 encara Audax
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