
É domingo, 11 de setembro, às 11h, em
jogo válido pela 11ª rodada da Copa da
Federação Paulista, que credencia o
campeão para a Copa do Brasil: o estádio
Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido
como Rua Javari e que tem capacidade para
4 mil pessoas – mas que recebe em média
cerca de 200 fiéis juventinos –, será o palco
do clássico Juve-Nal, que envolve o
Juventus, da Mooca, e o Nacional, da Água
Branca. Os dois times, que reúnem as
menores, porém fanáticas, torcidas da
cidade, têm longa história no futebol
brasileiro, mas ostentam pouquíssimos
títulos.

Na última vez em que se enfrentaram,
na 4ª rodada da Copa FPF, no estádio
Nicolau Alayon, campo do Nacional, a

equipe da Mooca venceu a partida por 4 X
3, num jogo eletrizante, com direito a duas
viradas de placar e gol de bicicleta. O gol
matador, que deu a vitória ao Juventus, foi
marcado aos 43 minutos do segundo
tempo por um ex-jogador do Nacional
(veja box na página ao lado).

Ambas equipes tem suas histórias
oriundas da imigração. O Juventus surgiu
como pelada de final de semana dos
funcionários italianos da fábrica Cotonifício
Rodolfo Crespi. Em 1929, após o sucesso
nos campeonatos amadores, nasceu o
Clube Atlético Juventus – homenagem à
Juventus e ao Torino, que tem uniforme na
cor grená. Os dois times são de Turim
(Itália) e grandes rivais. O apelido ‘moleque
travesso’ foi criado pelo jornalista Thomaz

Que vença o
melhor!
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Nacional e Juventus, que jogam domingo (11), são o
primeiro time de poucos e o segundo de muitos.
Mesmo que o seu coração não bata pelas duas

menores torcidas da cidade, leve a família ao clássico
e conheça atrações próximas às sedes dos dois clubes

Por Dinho Luiz
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