Libertadores
Em 2015 o Tricolor comemora 10 anos da última conquista da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes e está de volta à competição sul-americana com
força total e com o objetivo de dar o tetracampeonato de presente para sua
torcida. Para ir esquentando os preparativos para as partidas que certamente
vão lotar o Morumbi, a SPFC Inside traz na próxima edição da versão impressa
da revista, uma publicação inédita com a história da participação do São Paulo FC em todas as edições, com estatísticas, informações e muitas fotos para
você colecionar. Esse brinde é exclusivo para os assinantes da revista e não
será comercializado à parte. Se você já é assinante, aguarde, seu presente vai
chegar junto com a próxima edição. Se você ainda não é assinante, faça sua
assinatura agora mesmo clicando aqui.
Veja uma amostra do conteúdo que você vai receber com a sua SPFC Inside
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Fonte: Michael Serra - Arquivo Histórico Fotos: Rubens Chiri

• O São Paulo é o clube brasileiro com
mais finais de Libertadores disputadas:
seis (campeão em 1992, 1993 e 2005, foi
vice em 1974, 1994 e 2006), como também o que mais vezes terminou entre os
quatro primeiros colocados: nove vezes
(mais de metade das vezes que jogou o
torneio - 3º lugar em 2004 e 2010 e 4º
em 1972).
• Rogério Ceni já foi artilheiro do Tricolor em uma edição da Libertadores, isso
ocorreu em 2005, quando marcou cinco
gols, terminando empatado com Luizão
• Raí foi o capitão do Tricolor nas conquistas de 1992 e 1993. Rogério teve a
faixa em 2005.
• A maior goleada da história em uma
final de Libertadores é do Tricolor: 5 a 1
na Universidad Católica em 1993. A segunda maior também é do São Paulo:
4 a 0 no Atlético Paranaense em 2005.
Ambas realizadas no Morumbi.

