
Celeiros de craques

Mazzoni, após a vitória sobre o Corinthians
por 2x1 em 1930 no Parque São Jorge.

O Nacional, do bairro da Água Branca,
era o time dos funcionários ingleses da São
Paulo Railway (SPR) e protagonizou em 14
de abril de 1895, na Várzea do Carmo, a
primeira partida oficial em solo brasileiro.
O time da São Paulo Railway, com Charles
Miller, venceu o The Gaz Work Team por 4
x 2. Com o final da concessão o time do SPR
foi rebatizado como Nacional Atlético
Clube. Há cerca de trinta anos, o ‘Naça’ não
disputa um jogo pela 1ª Divisão do
Campeonato Paulista.

Assistir aos jogos nos estádios como o
da Rua Javari e Nicolau Alayon é reviver os
tempos dourados do futebol. Não pela
qualidade técnica dos jogadores, mas pela
relação amistosa entre as torcidas e o estilo
clássico dos estádios – ambos sem
refletores e com placar manual. Nos jogos
dos clubes pequenos, não há filas
gigantescas para comprar ingressos e nem
cambistas. E além disso é possível

estacionar o carro com segurança, sem a
presença de flanelinhas. “Somos torcedores
da Portuguesa e viemos ao jogo do
Nacional porque não tem confusão, vende
cerveja e xingamos o juiz de pertinho”
dizem os lusitanos Fabiano Oliveira
Marquezi e Rafael Ribeiro. Apesar de as
arquibancadas contarem com pouco
torcedores, o clássico ‘Juve-Nal’ traz à tona
a rivalidade saudável, perdida graças à
violência nas partidas dos times chamados
grandes, como São Paulo e Corinthians.

“Sou juventino roxo. A rixa com o
Nacional não tem nada a ver com briga,
afinal, eles não tem nem torcida". ironiza
Sérgio Mangiullo, presidente da torcida
Ju-Jovem. “É uma rivalidade sadia. Esse
jogo é uma vitrine para os jogadores. Eles
sabem que Nacional e Juventus são o
segundo time de todos”, diz Paulo Sérgio
Tognasini, diretor de futebol do Nacional.

Rivalidade à parte, confira o roteiro de
lazer com museus, teatros e a bares nos
bairros da Mooca e da Água Branca.

Rafael Ferro, 21 anos, ala da equipe do Juventus, já
viveu os dois lados do clássico ‘Juve-Nal’.
Em janeiro deste ano, Ferrinho participou do
vice-campeonato na Copa São Paulo de Júnior
e, meses depois, numa partida pela A2 do
Paulistão, se envolveu numa briga entre
jogadores do Nacional e a Ju-Jovem.
A ironia do destino fez com que Ferrinho
fosse contratado pelo time grená da Mooca.
Foi dele o gol decisivo do último encontro
entre os dois times. “Quando cheguei, a
torcida pegava no meu pé”, diz Ferrinho. “No
primeiro jogo, dei um chute torto e ouvi da
arquibancada: “Chuta direito, aqui não é o
Nacional!”, completa. A lista de jogadores
revelados pelos clubes é extensa. O Juventus
lançou o zagueiro Luisão (Benfica) e Alex Alves
(Botafogo), enquanto o Nacional já teve craques
como Deco (Barcelona ) e Paulo César (Santos).

Sergião da Ju-Jovem, juventino roxo Fabiano e Rafael no campo do Naça
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