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A decisão do Mundial de 2005 revivida no Twitter
Narração, minuto a minuto, do jogo do título emocionou a torcida

0

Os são-paulinos que utilizam o Twitter, rede social na qual o Tricolor conta com quase 3 milhões de

seguidores, e que acordaram cedo hoje (18) tiveram uma grande surpresa. Repentinamente, o

administrator da conta do São Paulo se "teletransportou" para o Japão de 2005 e começou a narrar

a decisão do Mundial de Clubes contra o Liverpool, em que o clube se sagrou tricampeão do torneio.

Essa ação, elaborada pela Comunicação do clube, não é inédita. Em 2012, nos festejos dos 10 anos

da conquista da Copa Libertadores de 1992, a experiência foi realizada pela primeira vez no Brasil e

foi um sucesso marcante.

Desta vez, a representação em "tempo real" narrou os melhores momentos da vitória do Tricolor por

1 a 0 contra o time inglês, com destaques especiais ao gol do volante Mineiro, e as inesquecíveis

defesas do Capitão Rogério Ceni.

A torcida rapidamente aderiu à brincadeira e passou a sentir as emoções que os lances descritos,

minuto a minuto, e as lembranças vividas há dez anos traziam à flor da pele. Alguns, como os

apontados abaixo, também se "teletransportaram" para a Terra do Sol Nascente de 2005:

@lurothje não pode perder oportunidade assim, ouvi dizer que o Liverpool ta numa boa sequência de
jogos

@omarcosmacedo JÁ PENSOU SE O CICINHO FAZ ESSE GOL

@mayaralarrat uuuuuuhhh! Quase meeeu!!

@guedesmaayara tamo jogando muito, o gol é só questão de tempo hein

Seguir @saopaulofc
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@carbonarivitor Rogério Ceni mitando como sempre

@MayCarnielli QUE LANCE MEUS AMIGOS!!!!!!!!!!!!!

@RaffaelCaldeira umas das defesas mais incríveis da história do Futebol.

@CarolinaBacello O cara se consagrou mesmo. Um MITOOOOOOOOOOOO

@vickf99 PEDE PRO JUIZ ACABAR LOGO @SaoPauloFC

@Vitor_BMoraes Congelei aqui! Num faz isso não, assim meu coração não aguenta! rsrs

Por pouco mais de duas horas, os são-paulinos curtiram mais de 50 mensagens postadas na rede

social, com especial destaque para as fotos do gol de Mineiro, da defesa de Rogério Ceni na

cobrança de falta de Gerrard, da comemoração do título e da entrega do prêmio de melhor jogador

da competição para o goleiro são-paulino.

O bom humor, que reflete o estado de espírito da torcida pela saudável memória da conquista, e a

interação também foram pontos altos da ação. Veja alguns destaques na galeria de imagens e nas

menções abaixo:

@fuckistrange vim do futuro pra avisar que ganhamos de 1 a 0 do Liverpool

@mendes_core sem duvida, um dos dias mais felizes da minha vida, impossível nao chorar

@_TamirisLima vcs querem me matar logo cedo! ooh saudade desse time.

@joaolucascm hahahaha acho que vou "assistir" a final do mundial pela milesima vez... só que dessa
vez pelo twitter hahahaha boa @SaoPauloFC

@Ortociakoga Que sensação nostálgica boa agora! #vamosaopaulo #gambate

@bighenrygbs PQP! Tô revivendo 2005!!!

@TrikSilva7 Dia 18 de Dezembro de 2005, dia mais feliz da minha vida, eu vi meu time ser Tri campeão
do mundo!!!

@KarenSPFC_ chorei!! CAMPEÃO CAMPEÃO

@pqmillen O MUNDO É NOSSO DE NOVO, DE NOVO E DE NOVO  @SaoPauloFC

@Rogeriouss COMEMORE TRICOLOR. O MUNDO É NOSSO!

 

O Twitter oficial do Tricolor foi o primeiro canal oficial entre os clubes brasileiros, e desde 2009

leva conteúdo, promoções e os principais lances e gols do time à torcida.

Conheça todos os canais do clube nas redes sociais:

facebook.com/saopaulofc

twitter.com/saopaulofc

instagram.com/saopaulofc

youtube.com/saopaulofctv
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Tricolor elimina o Palmeiras e está na
final da Copa RS Sub-20!

Veja Também:

10 anos da conquista do Mundial de 2005!
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