
ESTREIA COM GOLEADA
Neymar marca, trio ofensivo brilha e PSG faz 5x0 no Celtic, 

Messi garante a vitória do Barcelona sobre a Juventus

O 
Paris Saint-Germain 
mostrou ontem que 
o pesado investimen-

to para conquistar a Liga dos 
Campeões da Europa pode 
trazer excelentes resultados. 
Mesmo jogando na casa do 
adversário, em Glasgow, na 
Escócia, a equipe não tomou 
conhecimento do Celtic e 
massacrou por 5x0, em sua 
estreia. O triunfo, aliás, foi 
construído com grande atu-
ação de seu poderoso trio 
ofensivo. Tanto Neymar 
quanto Mbappé marcaram 
para o PSG. O uruguaio Ca-
vani também não decepcio-
nou e fez duas vezes.

O Bayern de Munique, 
também ontem, superou 
o Anderlecht por 3x0, na 
Allianz Arena, em Munique, 
na Alemanha. Lewandowski, 
Tiago Alcântara e Kimmich 
fizeram os gols do time ale-
mão.

Grupo A 
O Grupo A começou com 

um favorito vencendo com 
tranquilidade e uma zebra 
logo de cara. Na Inglaterra, 
o Manchester United con-
firmou toda a sua força em 
sua volta à competição e der-
rotou o Basel, da Suíça, por 
3x0. A surpresa aconteceu 
em Portugal, onde o CSKA 
Moscou, da Rússia, ganhou 
de virada do Benfica por 2x1.

No estádio Old Trafford, 
o Manchester United venceu 
com gols de Fellaini, Lukaku 
e Rashford. No estádio da 
Luz, em Lisboa, o Benfica 
saiu na frente com Seferovic, 
mas depois o time russo vi-
rou com Vitinho e Zhamale-
tdinov. 

Grupo C
O Chelsea estreou com um 

verdadeiro massacre sobre o 
Qarabag, do Azerbaijão. O 
time inglês venceu por 6x0, 
com gols de Pedro, Zappa-
costa, Azpilicueta, Bakayoko 
e dois de Batshuayi. No ou-
tro jogo do grupo, Roma e 
Atlético de Madrid ficaram 
no 0x0, no estádio Olímpico, 
em Roma.

Grupo D
Eliminado pela Juventus 

nas quartas de final da úl-
tima Liga dos Campeões, 
o Barcelona se vingou do 
adversário em grande esti-
lo ontem, no estádio Camp 
Nou, em Barcelona, em sua 
estreia. O time espanhol 
derrotou a equipe italiana 
por 3x0 e ainda viu Messi 
encerrar uma “maldição” 
contra o goleiro Buffon, 
contra quem nunca havia 
marcado um gol em sua car-
reira profissional.

O astro argentino que-
brou este tabu marcando 
logo duas vezes diante do 
paredão italiano, que tam-
bém foi vazado por Rakitic. 
No outro jogo do grupo, o 
Sporting bateu o Olympia-
cos, na Grécia, por 3x2. 

Jogos de hoje
Hoje, a partir das 15h45, 

tem Maribor x Spartak Mos-
cou e Liverpool x Sevilla, 
pelo Grupo E. Shakhtar Do-
netsk x Napoli e Feyenoord x 
Manchester City, pelo Grupo 
F. RB Leipizig x Monaco e 
Porto x Besiktas, pelo Gru-
po G. Tottenham x Borussia 
Dortmund e Real Madrid x 
Apoel, pelo Grupo H.
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