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Porto avança por gol
fora; Dortmund se
classifica com empate
Liga dos Campeões. Oitavas de final

Numa partida com emoção
até os minutos finais da prorrogação, o Porto eliminou a Juventus em Turim (Itália) e avançou
às quartas de final da Liga dos
Campeões, apesar de ter perdido por 3 a 2, nesta terça-feira, 9.
Paralelamente, o Borussia Dortmund contou com a presença da
jovem estrela norueguesa Erling Haaland para empatar com
o Sevilla e também se classificar
para a próxima fase.
A equipe portuguesa segue
no torneio continental graças
à vitória no jogo de ida as oitavas por 2 a 1, em Portugal, e ao
critério de gols marcados na
casa do adversário — que no
futebol europeu se estende até
as prorrogações.
Para engrandecer o feito,
no duelo desta terça, os visitantes jogaram cerca de 75
minutos com um a menos, por
conta da expulsão do atacante
iraniano Taremi, e viram o volante Sérgio Oliveira assumir o
protagonismo do confronto ao
marcar os dois gols no estádio

da Juve que garantiram a passagem para a próxima fase da
competição.
Já o Borussia Dortmund se
classificou para as quartas de
final da Liga dos Campeões ao
empatar em 2 a 2 em casa com
o Sevilla. Erling Haaland abriu
o placar no primeiro tempo (35
minutos) e ampliou convertendo
um pênalti no início da segunda
etapa (9). Youssef En-Nesyri diminuiu também cobrando uma
penalidade máxima (17 da segunda etapa) e cabeceou para
deixar tudo igual já nos acréscimos. O resultado leva à próxima
fase o Dortmund, que já havia
vencido por 3 a 2 em Sevilha na
partida de ida.
A Liga dos Campeões segue
hoje com mais dois jogos de volta das oitavas. Sem Neymar, o
PSG recebe o Barcelona e tenta
manter a vantagem da ida, em
que venceu por 4 a 1. Já em Liverpool, o time inglês — que
venceu os alemães por 2 a 1 na
primeira partida — recebe o
RB Leipzig. (Com AFP)
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Liga dos campeões

Oitavas de final
Jogos de oNTem
Juventus 3x2 Porto*
Borussia dortmund* 2x2
Sevilla
*classificados
JoGoS de hoJe
PSG x Barcelona
liverpool x rB leipzig

JoGoS de terça, 16
real Madrid x atalanta
Manchester City x B.
Mönchengladbach
JoGoS de QUarta, 17
Bayern de Munique x
lazio
Chelsea x atlético de
Madrid

maioria da população japonesa
teme a presença de estrangeiros
durante os Jogos

Os Jogos de Tóquio serão realizados sem espectadores do exterior, devido
aos temores relacionados à
pandemia de Covid-19, noticiou a imprensa japonesa
nesta terça-feira, 9, citando
os responsáveis, que preferiram permanecer anônimos.
“Foi acordado em 3 de
março de 2021 na reunião
dos cinco (governo japonês,
município de Tóquio, organizadores dos Jogos, COI e
Comitê Paraolímpico Internacional) que uma decisão
sobre os espectadores vindos do exterior seria tomada no final do mês de março”, disse o Comitê Olímpico
Internacional (COI) à AFP,
também nesta terça.
No dia 3 de março, ao final
desta reunião, o presidente
do comitê organizador Seiko Hashimoto informou que
uma decisão seria tomada
antes do início do revezamento da tocha olímpica no
país, previsto para o dia 25
de março.
De acordo com a Kyodo
News, o governo japonês
já concluiu que “não é possível” permitir que torcedores que moram fora do
Japão assistam aos Jogos,
devido às “preocupações
do público japonês sobre
o coronavírus” e ao fato de
terem aparecido “variantes
mais contagiosas em muitos
países.” O Brasil é a nação de
origem de uma das mais letais do mundo.
De acordo com o jornal Asahi Shimbun, o COI
pediu ao Japão para abrir
exceções para convidados estrangeiros entre os

patrocinadores da competição, uma demanda em
análise pelo governo. A segurança será a “principal
prioridade” dos Jogos, disseram os organizadores.
O evento, que deveria ter
sido realizado no ano passado, foi adiado para 2021
devido à pandemia do coronavírus e tem início em
23 de julho e término em 8
de agosto. Cerca de 900.000
ingressos já foram vendidos
fora do Japão.
Os organizadores devem
tomar uma decisão oficial
sobre o assunto ainda neste mês, após reunião com o
governo japonês, a prefeitura de Tóquio, o COI e o Comitê Paralímpico Internacional, segundo a imprensa
japonesa.
A tendência é de exclusão
de espectadores estrangeiros, de acordo com o que já
haviam relatado após uma
reunião entre essas instâncias na semana passada.
Cerca de 77% dos japoneses se opõem ao público estrangeiro nos Jogos de Tóquio devido à atual crise de
saúde, de acordo com uma
pesquisa do jornal Yomiuri
Shimbun publicada na segunda-feira.
A
presidente
da
Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, declarou nesta sextafeira que os organizadores
“gostariam muito de um
evento em estádios cheios,
com torcedores de todo o
mundo”, mas seria complicado “se não conseguíssemos recebê-los e se a situação das instalações médicas
não fossem perfeitas.” (AFP)

