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ANOS
Fazia que o Flamengo não era
campeão da Libertadores: jejum
acabou no ano passado, diante do
River Plate

Marí LEMBRA
TÍTULO:
‘inesquecível’

Bruno
Henrique no
desembarque
do Flamengo,
no domingo
à noite, na
Argentina

os torcedores do Flamengo.
Após 38 anos, o Rubro-Negro
voltou a conquistar a Copa
Libertadores da América. De
forma emocionante, Gabigol
marcou duas vezes nos últimos cinco minutos de jogo e
deu o título ao clube carioca
contra o River Plate.
Ontem, um ano depois, os
atletas foram às redes sociais
e relembraram o feito. “Um
ano dessa conquista histórica tão esperada pela Nação!
A caminhada foi longa e cheia
de desafios. Foram 13 capítulos que terminaram com um
final maravilhoso e que nada
e ninguém poderá apagar.

Glória Eterna pra mim, pra
nós e pra vocês. E vamos por
mais..”, escreveu o goleiro Diego Alves.
Um dos principais nome
da conquista da Libertadores pelo Flamengo em 2019,
o técnico português Jorge Jesus parabenizou o clube carioca pelo aniversário de um ano
do título Rubro-Negro, pelas
redes sociais. O treinador que
deixou o clube carioca em julho, para retornar ao futebol
português e dirigir o Benfica,
classificou o título como um
dos “mais importantes” da carreira e postou um vídeo com
momentos da partida.

Flamengo
conquistou a
Libertadores
sobre o River
Plate em 23 de
novembro de
2019

NNO Flamengo comemorou
ontem um ano da conquista histórica da Taça Libertadores de 2019, com a virada
sobre o River Plate, em Lima.
Nas redes sociais, o zagueiro
Pablo Marí, atualmente no
Arsenal, relembrou a conquista e falou sobre a emoção de participar do título
rubro-negro, que não vinha
há 38 anos.
“Oi, pessoal. Aqui é o
Pablo Marí. Queria mandar
uma mensagem para todos
vocês. Há um ano nós ganhamos a taça Libertadores.
Foi um dia inesquecível na
minha vida e ficou marcado
no meu coração para o resto
da história, no coração da
minha família, no coração
de todo o Flamengo e de todos os rubro-negros. Então,
estou sem palavras para poder descrever o que eu vivi lá.
Queria mandar um grande
abraço para toda a torcida
do Flamengo. Sigo cada jogo
de vocês, estou a jogar com
vocês. Então, quero mandar
um beijo muito grande para
todos”, disse o defensor.
Pablo Marí foi peça fundamental nas conquistas do
Flamengo em 2019. Apesar
da curta passagem, formou
uma dupla de zaga de sucesso com Rodrigo Caio e teve
atuações seguras com a camisa rubro-negra.

