
“Não pagamos nossos
jogadores, temos poucos
recursos. Mas os próximos
anos prometem”, avisa o
presidente da Associação
Esportiva Santa Amélia,
Raul Bispo. O time de Santo
Amaro, fundado em 1969,
não tem títulos de grande
porte no nosso futebol de
várzea. Seu principal feito?
Ser o campeão da Zona Sul
da Copa Seme de 1998. O que
explica tanta esperança? Os
mais de 40 anos de tradição
e orgulho da própria origem,
expresso nas cores do
escudo, inspiradas no
uniforme de trabalho do
fundador da equipe.

“Quando enfrentamos o
Canarinho, o clima é de
Corinthians e Palmeiras”,
conta o treinador da
Associação Atlética Boa
Esperança, Alberto
Sena, o Betão. Segundo
ele, 90% do elenco atual
é nascido em São
Mateus, bairro que abriga
o time desde sua
fundação, em 1981. Na
prateleira: Copa Gavião
(1981), Copa Madalena
(1984), Copa SP de
Futebol Amador (1986),
Copa Guarany (1990),
duas Copa Canarinho
(1995/96) e duas Copa
Kaiser (1996/2000).

“Somos o Corinthians da
várzea, já levamos 12 mil ao
estádio”, proclama o
presidente do Ajax Futebol
Clube da Vila Rica, Francisco
Prince Robeiro. Fundado em
1973 por fãs do time holandês
de mesmo nome (que foi
campeão mundial no ano
anterior), também coleciona
conquistas: foi campeão
Regional do Bairro (1978),
bicampeão do Tatuapé
(1979/81), tricampeão da Vila
Rica (1980/81/82), campeão de
Perus (1983), campeão do
Torneio Coringão do
Aricanduva (1983), campeão
Varzeano (1992) e da Copa
Botafogo de Guaianazes (1994).

“Hoje o nosso trabalho é
mais afetivo, mas todos os
jogadores são nascidos no
Jaguaré e estamos sempre
em condição de buscar
vitória”, alerta o diretor de
futebol do Clube Atlético
Jaguaré Unido (C.A.J.U.),
José Ferreira dos Santos, o
Talkinho. Fundado em 1965,
o Jaguaré conquistou seu
primeiro título em 1972, a
Copa De Paula Esportes.
Em seguida vieram: Copa
Zona Oeste de Futebol
Varzeano (1976), Copa Rio
Pequeno de Futebol (1976),
Copa Penalty (1995) e a
Copa Desafio Umbro de
Futebol (1997).

A mítica das partidas disputadas em campo de terra
pode ter perdido força nos últimos anos, mas a relação
entre alguns times e suas origens segue – inabalável
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“O mundo especulativo
das imobiliárias acabou
com a várzea”, lamenta o
presidente do Grêmio
Botafogo Futebol Club
de Guaianazes, Itamar de
Jesus da Silva. Tido como
o bicho–papão do futebol
amador de São Paulo, o
time fundado em 1955
começou sua história de
conquistas duas décadas
depois: foi tricampeão do
Torneio da Primavera
(1974/76/ 78), campeão da
Copa Nelson Guerra
(1989), bicampeão da Copa
Black Power (1990/ 91) e
bicampeão da Copa
Kaiser (1993/97).
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“Estive em Mauá para um
jogo e na torcida do Nacional
só tinha eu”, conta o bancário
Cláudio Aguiar Nascimento,
torcedor do Nacional
Atlético Clube (e, vá lá, do
Corinthians também). Hoje
com 50 anos, Cláudio
descobriu o Nacional aos 23

e, desde então, tenta
estar presente nos jogos
do time. Segundo ele,
“sempre tinha aquelas
20 pessoas
presentes, mas
desde 95, com a
briga de
torcidas no

Pacaembu, esse número
diminuiu bastante.”

Protagonista da primeira partida
oficial realizada no Brasil, em 1895,

ainda como São Paulo Railway, derrotou
por 4 a 2 o The Gaz Work Team. Entre seus

principais títulos está o bicampeonato
paulista da Série A2 (1994/ 2000). Hoje
disputa a 2ª divisão do Campeonato Paulista.

BAILE DO EU SOZINHO

+Por Ramon Vitral

+Mais sobre os times e torneios de várzea em http://bit.ly/varzeafut

“Meus filhos são juventinos,
mas não como eu. Eles só vão
em finais”, conta o torcedor
Sérgio Mangiullo. de 60 anos,
que já não lembra em quantos
jogos do Clube Atlético
Juventus sua prole esteve
presente nos últimos anos. A
ascensão para a Série A2, em

2013, enche o torcedor de
esperança: “Não dá mais pra
falar que nossa torcida cabe
numa Kombi. No último jogo,
nós invadimos Osasco.” Apesar
da pouca regularidade dos
títulos conquistados pelo
clube da Mooca recentemente,
o Juventus já viveu glórias

nacionais e internacionais: foi
campeão da Liga Paulistana
(1934), da Taça Pacaembu
(1940), do Torneio Jânio
Quadros (1953), do Torneio do
Japão (1974), campeão
Brasileiro da Série B (1983) e
bicampeão Paulista da Série
A2 (1929/2005).


