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Doriva: são-paulino 'prata da casa'
Revelado pelo Tricolor, Doriva foi campeão do mundo pelo clube em 1993
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O novo técnico do Tricolor, Doriva, é um autêntico "prata da casa". Dorival Guidoni Junior nasceu

em Mirassol (SP), no dia 28 de maio de 1972 e com 15 anos de idade já era atleta do São Paulo:

Doriva chegou ao time juvenil do Tricolor no dia 10 de maio de 1988 (pouco antes de completar 16

anos).

Nas categorias de base do time do Morumbi, Doriva jogou ao lado de nomes como Cafu, Catê,

Jamelli, Pavão e Rogério Ceni. No início, Doriva era meia-direita e nessa posição foi terceiro

colocado na Copa São Paulo de 1990 e 1991, e vice da mesma Copinha em 1992 e do Estadual

Aspirante em 1990.

Em 1991, Telê Santana inscreveu o jovem meia na lista de atletas do Tricolor para o Campeonato

Brasileiro daquele ano. Doriva constava entre os sete amadores do São Paulo permitidos na

competição (os outros eram o goleiro Alexandre, o lateral-direito Vitor, o atacante Cláudio Moura,

os defensores Andrey, Gilmar e Menta). Assim, sem atuar, Doriva sagrou-se Campeão Brasileiro

naquela temporada.

Foi Telê, aliás, que o transformou em volante. A primeira chance de Doriva em um jogo oficial são-

paulino foi em uma excursão do expressinho à China. Em 2 de julho de 1991, Doriva entrou em

campo na partida contra a Seleção Olímpica Chinesa e saiu com a vitória, por 2 a 1.

Para ganhar experiência, Doriva foi emprestado ao Anapolina e ao Goiânia, ambos de Goiás, entre

o segundo semestre de 1992 e o primeiro de 1993. Justamente no fim desse período, Pintado,

São Paulo FC
6,3 milhões curtidasCurtir PáginaCurtir Página

São Paulo FC

YouTube 235K  

09/10/2015 às 13:46

Time vai ganhando forma antes da
‘retomada’ da temporada

09/10/2015 às 09:34

Doriva, o 25º na 'dinastia' de Muricy, Poy,
Minelli...

08/10/2015 às 18:30

Reencontro com sentimento especial!

08/10/2015 às 16:14

Bastidores da chegada do novo
comandante

08/10/2015 às 14:59

"Maior desafio da minha carreira, com
alegria proporcional"

06/10/2015 às 16:48

NOTA À IMPRENSA

07/10/2015 às 21:42

Doriva retorna ao Tricolor e já
comandará treino desta quinta

05/10/2015 às 18:29

M1TO lança série de relógios em
homenagem aos 25 anos de carreira

07/10/2015 às 12:59

Gracias, Osorio!

Futebol

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MAIS NOTÍCIAS

MAIS LIDAS

< >

FOTO 1 de 6  por Arquivo Histórico / saopaulofc.net 

O Clube SPFCpédia Estrutura Equipe Notícias Interativo Sócio Torcedor Ingressos Loja Online + Mais

http://www.saopaulofc.net/spfc
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias
http://spfc.vc/UtSt6L
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/
javascript:;
http://media2.saopaulofc.net/media/119368/1994_recopa_crop_galeria.jpg
http://media2.saopaulofc.net/media/119369/carteirinha01_crop_galeria.jpg
http://media2.saopaulofc.net/media/119370/carteirinha02_crop_galeria.jpg
http://media2.saopaulofc.net/media/119371/juninho-doriva-ronaldao_crop_galeria.jpg
http://media2.saopaulofc.net/media/119372/Sao Paulo no Japao 05_crop_galeria.jpg
http://media2.saopaulofc.net/media/119374/1993mundial_crop_galeria.jpg
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/treino/2015/10/9/time-vai-ganhando-forma-antes-da-?retomada?-da-temporada/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/numeros/2015/10/9/doriva,-o-25o-na-dinastia-de-muricy,-poy,-minelli/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/10/8/reencontro-com-sentimento-especial!/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/10/8/bastidores-da-chegada-do-novo-comandante/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/10/8/maior-desafio-da-minha-carreira,-com-alegria-proporcional/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias.aspx
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/sao-paulo-fc/2015/10/6/nota-a-imprensa/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/10/7/doriva-retorna-ao-tricolor-e-ja-comandara-treino-desta-quinta/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/m1to/2015/10/5/m1to-lanca-serie-de-relogios-em-homenagem-aos-25-anos-de-carreira/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/10/7/gracias,-osorio!/


93CurtirCurtir

grande volante do Tricolor e campeão mundial de 1992, deixou o clube e Doriva foi então chamado

ao time para ocupar essa posição.

Regresso, Doriva voltou a tempo de ser inscrito na Supercopa da Libertadores, torneio o qual

participou e sagrou-se campeão. Venceu também as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994, mas o

auge da carreira do volante foi a célebre decisão do Mundial de Clubes de 1993, contra o Milan.

Titular, Doriva atuou perfeitamente e honrou a vaga conquistada.

Em 1995, Doriva se transferiu para o XV de Piracicaba, onde chegou a ser convocado para a Seleção

Brasileira, logo se transferindo para o Atlético Mineiro, onde também foi bem-sucedido e campeão.

Pouco depois, jogou ainda em gramados europeus (Porto, Sampdoria, Celta de Vigo e

Middlesbrough). Em 2007, encerrou a carreira de jogador defendendo as cores do América de São

José do Rio Preto, clube da região onde nasceu.  
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Gracias, Osorio!
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César C. Rodrigues · Universidade Senador Flaquer

Finalmente, acertei na mosca! Vejam a minha publicação, domingo, dia 04.10.2015, no site do SPFC:
"Osório vai embora, como já era previsto. Ele protelou uma vez mais o anúncio oficial, porque ainda vai tentar junto aos dirigentes mexicanos negociar a
sua permanência no tricolor até dezembro. Concordo com a decisão dele, mesmo que precise ir agora. Se não existisse o convite da seleção mexicana ou
de outra qualquer, e se ele perdesse a Copa Brasil (SP deve cair diante do Santos) e não conseguisse vaga para a Libertadores, é quase certo que seria
despedido, porque esta é a regra das equipes bras... Ver mais

Curtir · Responder · 4 · 7 de outubro de 2015 20:55

Leo Costa · Universidade Católica de Santos

eu também pensei no Doriva ontem de manhã, só espero que tudo de certo e que ele + tempo que o Tele

Curtir · Responder · 1 · 8 de outubro de 2015 03:19

Fernando Almeida · São Paulo

Seja Bem vindo... Acompanhei sua carreira aqui como jogador... Jogava para o time e tinha muita raça muito bom jogador.... Muita Sorte...

Curtir · Responder · 2 · 8 de outubro de 2015 05:27

Adilson Albuquerque · Anhanguera-Uniban

COLOCA ESSA CAMISA LOGO NO MERCADO!!!!LINDA DE MAIS

Curtir · Responder · 1 · 8 de outubro de 2015 03:05

Paulo Henrique Barreto · Caruaru

Doriva é São Paulino, tem garra e é bastante disciplinado, que consiga repetir a trajetória do Murici no Tricolor. Boa Sorte Doriva!

Curtir · Responder · 8 de outubro de 2015 10:54

Massimo Sangermano · UNINOVE

parabens aidar e boa sorte doriva(prata da casa verdadeiro tricolor), por favor de muitas oportunidades com seguencia para a base do tricolor maior
fabrica de fazer jogadores do brasil, os verdadeiros tricolores vide lucao-rodrigo caio zaga da seleçao olimpica do brasil, e chega de contratar tranqueiras.

Curtir · Responder · 8 de outubro de 2015 09:51

César C. Rodrigues · Universidade Senador Flaquer

Caro Doriva, seja bem-vindo! Espero que vc corrija algumas coisas erradas no time do SP, segue algumas sugestões:
- O Osório teimava em colocar o Michel pelo lado direito do campo e, até, como ponta direita. É um absurdo, porque ele é ABSOLUTAMENTE CEGO DE
PERNA DIREITA. Desde que chegou ao SP, 95% dos gols e das assistências que ele deu foi jogando pelo lado esquerdo. Ele não consegue driblar, cruzar,
passar, nem levantar uma bola com o pé direito. O Carlinhos é canhoto, mas tem uma perna direita razoável. Se o SP tiver os outros atacantes em
condição de jogo, inclusive o limitado Wilder, não... Ver mais

Curtir · Responder · 8 de outubro de 2015 11:12

Celso Lopes dos Santos · Aux. de Montagem at Sucocítrico Cutrale Ltda

que vc consiga trazer paz a equipe do nosso tricolor.bom trabalho e boa sorte,doriva...

Curtir · Responder · 8 de outubro de 2015 08:27
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* Em 2 de [julho] de 1991, Doriva entrou em campo na partida contra a Seleção Olímpica Chinesa e saiu com a vitória, por 2 a 1.
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André Bruder · Unesp Botucatu

FORA AIDAR, VOCÊ ESTÁ DESTRUINDO O NOSSO CLUBE !!!
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Jose Pereira · UNG Universidade de Guarulhos

Não sou profeta! Mas tenho certeza que o Doriva vai dar muita alegria à torcida.

Curtir · Responder · 20 h

Facebook Comments Plugin

Adicionar um comentário...

Carregar mais 2 comentários

http://www.saopaulofc.net/interativo/convoque-seu-time


ok

NEWSLETTER

Digite seu e-mail para receber nossa newsletter

© SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - TERMO DE USO E POLITICA DE PRIVACIDADE

HOSPEDAGEM

http://www.alog.com.br
http://www.saopaulofc.net/fale-conosco
http://www.saopaulofc.net/RssNoticias.aspx
http://twitter.com/SaoPauloFC
http://www.facebook.com/saopaulofc
http://www.youtube.com/saopaulofctv
http://www.saopaulofc.net/termo-de-uso-e-politica-de-privacidade

