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A Equipe de Seul da Liga Overwatch™ anuncia "Seoul 

Dynasty" como seu nome oficial 

SEUL, República da Coreia, 26 de outubro de 2017 — A equipe de Seul da Liga Overwatch™ anunciou 
hoje o nome oficial da sua equipe, Seoul Dynasty. 

"Dynasty", ou "dinastia", tem diferentes significados. Em esportes, a palavra refere-se a equipes 
dominantes em suas respectivas áreas. Ao escolher esse nome, a equipe de Seul está sinalizando 
suas grandes ambições na recém-formada Liga Overwatch desde o início. "Dynasty" também faz uma 
homenagem às equipes da Lunatic-Hai que foram campeãs das Temporadas 2 e 3 do APEX e que 
formam o elenco inicial da Seoul Dynasty. 
 
"Seul é o berço dos e-sports modernos e ocupa um lugar significativo na história, além de ser a antiga 
capital da Dinastia Joseon e da Coreia atual", disse o dono da Seoul Dynasty, Kevin Chou. "Temos 
uma grande responsabilidade em representar o melhor de Seul na cena global." 
 
A Seoul Dynasty também revelou seu logo. O tigre, representado como um selo real moderno e 
estilizado, é símbolo de força, coragem e boa sorte. O esquema de cores também foi pensado 
cuidadosamente. O preto expressa elegância e poder, enquanto o dourado sempre esteve associado 
às dinastias reais, representado principalmente nas coroas douradas da Dinastia Shilla e no lindo 
bordado dourado da Dinastia Joseon. 
 
A Seoul Dynasty também lançou páginas oficiais nas redes sociais para se conectar com seus 
torcedores. Você pode seguir a equipe no: 
 
Twitter: https://www.twittter.com/SeoulDynasty  



 

Facebook: https://www.facebook.com/SeoulDynasty/ 
Instagram: https://www.instagram.com/seouldynasty/ 
Twitch: https://go.twitch.tv/seouldynasty 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNW1k2aJQewbDuwulTpYxBA?view_as=subscriber 
 
Para que os fãs conheçam um pouco mais o time, as equipes de filmagem já estão prontas para 
produzir vídeos de conteúdo. Em 18 de novembro, a equipe vai realizar um evento de lançamento em 
Seul, revelar a convocação final para a temporada inaugural da Liga Overwatch e fazer mais anúncios 
sobre futuros investimentos na equipe de e-sports. 
 
Sobre a Seoul Dynasty 
A Seoul Dynasty, uma das 12 franquias de e-sports selecionadas para disputar a Liga Overwatch, é 
de propriedade da KSV eSports International e do CEO Kevin Chou. A KSV é uma colaboração de e-
sports entre a Coreia e o Vale do Silício, unindo as habilidades e a dedicação da cultura de e-sports 
coreana ao investimento e alcance tecnológico global do Vale do Silício, na Califórnia. Temos orgulho 
da nossa visão de criar e levar equipes de e-sports da Coreia para se tornarem campeãs no cenário 
internacional. 
 
OVERWATCH, LIGA OVERWATCH, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT são marcas 
comerciais da Blizzard Entertainment, Inc. 
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