CALENDÁRIO DE EVENTOS DA REPÚBLICA DOMINICANA 2020
Para a lista com eventos confirmados, por favor visite o site oficial e o calendários de eventos do Ministério do
Turismo da República Dominicana em:
www.GoDominicanRepublic.com/pt-br/eventos-na-republica-dominicana

O ANO TODO

Janeiro - Dezembro

Santo Domingo de Fiesta: Show gratuito ao ar livre, cheio de música e dança folclórica,
todas as sextas e sábados na Plaza de España, na Cidade Colonial de Santo Domingo, das
19h às 22h.

Janeiro - Dezembro

Grupo Bonyé na Cidade Colonial: Apresentações gratuitas de son e merengue todos os
domingos nas Ruinas de São Francisco, na Cidade Colonial de Santo Domingo das 18h às
22h.

Janeiro - Dezembro

Noites de Jazz: Durante o ano todo, vários locais em Santo Domingo oferecem concertos
gratuitos de jazz, blues e outros gêneros musicais para os moradores e visitantes. São
realizados as segundas-feiras no Bar Lulu Tasting, quartas-feiras no Acrópolis Center e
sextas-feiras no Dominican Fiesta Hotel & Casino.
http://jazzendominicana.blogspot.com

Janeiro - Dezembro

Concertos Altos de Chavón: O anfiteatro com a capacidade para 5.000 pessoas é popular
para shows, videoclipes e eventos particulares. Os shows anteriores incluem Gloria
Estefan, Sting, Shakira, Andrea Bocelli, Elton John, Juan Luis Guerra, Carlos Santana e
Marc Anthony, entre outros. www.casadecampo.com.do

Janeiro - Dezembro

Torneios de Golfe: Durante todo o ano, os torneios de golfe são organizados em vários
campos em todo o país. Nos cursos da Casa de Campo, Links, Dye Fore e Teeth of the
Dog, ocorrem os seguintes torneios: 46ª International Pro AM, International Caribbean
Pro AM I, 33ª International Caribbean Pro AM II e 16ª International Spring Casa de
Campo Tiroteio. Outros torneios importantes são realizados no Corales Golf Club, no
Punta Espada Golf Club e no Playa Dorada Golf Course, entre outros.

Janeiro - Dezembro

Competições de Kitesurf e Windsurf: A idílica baía de Cabarete é conhecida como a casa
de alguns dos mais espetaculares eventos de kitesurf e windsurf durante o verão. As
águas quentes e os ventos da baía atraem os mais ferozes competidores de esportes
náuticos e de vela para participar de reconhecidas competições internacionais.

Janeiro - Dezembro

Concertos no Anfiteatro La Puntilla: O impressionante anfiteatro grego de 2.062 metros
quadrados (22.195 pés quadrados) localizado entre o Oceano Atlântico e o Forte San
Felipe, tem capacidade para 4.000 espectadores. Ao longo do ano, é o cenário perfeito
para shows, shows de dança e outros eventos de entretenimento com a participação de
artistas dominicanos e internacionais.

JANEIRO
Janeiro - Março

Observação de Baleias em Samaná: Faça um passeio de barco para observar entre 1.500
e 2.000 baleias jubarte que migram para as águas da Baía de Samaná. A temporada
oficial de observação de baleias é de meados de janeiro até o fim de março, mas as
excursões estão disponíveis enquanto houver baleias na Baía.

Janeiro - Abril

Torneio de Polo Casa de Campo: Evento anual onde os melhores jogadores de polo no
país se encontram nesse famoso complexo turístico. É regulamentado pela Federação
Internacional de Polo. www.CasadeCampo.com.do

Janeiro 17 – 19

Caribbean Laser Midwinter Regatta: Abertura do calendário mundial da regata a laser
todo mês de janeiro em Cabarete, a capital mundial do kitesurf. Este evento atrai os
melhores velejadores de todo o mundo e é patrocinado pelo Centro de Treinamento e
Lazer, com a assistência da Federação Dominicana de Vela. www.caribwind.com

FEVEREIRO
Fevereiro - Abril

Carnaval da República Dominicana: Sua origem remonta a 1520 e é uma tradição
herdada dos antepassados espanhóis, na qual cada cidade celebra à sua maneira,
incluindo desfiles todos os domingos de fevereiro. Alguns deles são celebrados em
Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Cabarete, Bonao, Constanza, La Vega,
Montecristi, Samaná, Higüey, Barahona, Santiago e Santo Domingo. Alguns desfiles finais
são realizados em março. www.cultura.gob.do

Fevereiro 2 – Março 1

Carnaval da La Vega: Mais de meio milhão de visitantes vêm para ver as cores e ouvir os
sons dos safados Diablos Cojuelos, com suas enormes máscaras coloridas e longos
chifres. O desfile acontece todos os domingos de fevereiro e inclui música ao vivo.

Fevereiro 7 – 8

Carnaval da Punta Cana: Visitantes e moradores comemoram o carnaval no dia 1º de
novembro Boulevard, na vila de Punta Cana. O desfile de sábado, 8 de fevereiro, reúne
grupos de 15 províncias do país e internacionais, com mais de 1.000 personagens, com
fantasias e performances ao vivo. www.puntacana.com

Fevereiro 16 – 21

Procigar Festival: Mais de 300 pessoas de todo o mundo se reúnem no Festival Procigar
em La Romana e Santiago. O evento inclui um torneio de Golfe, excursões à praia, aulas
de merengue, seminários sobre charuto e muito mais. www.procigar.org

Fevereiro 23 – 28

Master of the Ocean: Os especialistas em esportes aquáticos extremos vão testar suas
qualidades no reconhecido e único evento que reúne atletas locais e internacionais em
competições de alto nível e comemorações na praia de Cabarete. Inclui as categorias de
surf, windsurf, kitesurf e stand up paddle com um único vencedor e é um dos maiores
eventos do gênero. www.masteroftheocean.com

MARÇO
Março - Agosto

Torneios e Regatas de Pesca: Durante o verão, a Marina de Puerto Bahía realiza torneios
de pesca esportiva. Mahi-mahi, atuns, wahoos, bem como outras espécies de peixes-debico, como o espadim branco, o espadim azul, o peixe-vela e o espadarte são algumas
das variedades que você pode encontrar. Em março, também é muito popular realizar
regatas na Baía de Samaná, com centenas de veleiros de diferentes países.

Março 7 – 13

Concertos da Villa de Santo Domingo: Festival organizado pela Fundação Santo
Domingo Villa que inclui shows, eventos culturais e artísticos voltados ao público em
vários locais históricos da cidade colonial. Os artistas participantes são membros de
instituições musicais reconhecidas internacionalmente nos Estados Unidos e na Europa.
https://www.conciertosdelavilla.com

Março 8

Desfile de Carnaval Nacional: Realizado no segundo domingo de março no Malecón de
Santo Domingo. Personagens típicos de carnaval de toda a República Dominicana se
reúnem em grupos coloridos para oferecer um show inesquecível. www.cultura.gob.do

Março 12 – 22

Semana Gourmet em Punta Cana: Evento que promove a diversificada e alta oferta
gastronômica do lado leste do país entre turistas, visitantes e moradores. O programa
inclui uma seleção de estabelecimentos que oferecem um cardápio especial para o
festival, além de degustações de produtos gourmet, vinhos, coquetéis e cervejas, além
de atividades para todos os gostos.

Março 20

Caribbean Cigar Night: Com a longa história da República Dominicana na produção de
alguns dos melhores charutos do mundo; este evento, realizado em Puerto Plata, atrai
um grande público para descobrir e provar algumas das mais prestigiadas marcas locais
e internacionais. O evento também oferece boa comida e música ao vivo.
www.cigarnightpop.com

Março 23 - 29

Campeonato Corales Puntacana Resort & Club: A terceira edição deste famoso
campeonato será realizada no campo exclusivo de 18 buracos projetado por Tom Fazio,
Corales Golf Club, onde mais de 132 jogadores profissionais terão a oportunidade de
ganhar pontos pela FedEx Cup. www.puntacana.com/coraleschampionship

Março 27 – 29

Descubra Barahona: É o evento anual em que são anunciadas as ofertas turísticas e de
produção do destino, além de novos investimentos e empreendimentos relacionados a
outros setores produtivos do país.

Março 31 – Abril 3

Dominican Annual Tourism Exchange (DATE): É o evento mais importante da indústria
do turismo no país, realizado anualmente em Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.
Intercâmbio de negócios entre atacadistas internacionais, operadores turísticos, grupos
de incentivos, companhias aéreas e operadores de fretamentos, com os fornecedores
turísticos mais importantes da República Dominicana. www.asonahores.com

ABRIL
Abril – Maio

Puerto Plata Open: Evento da PGA Latin American Tour que faz parte do BUPA
Challenge. É realizado no campo de golfe Playa Dorada, projetado por Robert Trent Jones
Senior. Possui a participação de mais de 140 golfistas de 20 países da América e uma
bolsa de US $ 75.000. https://www.playadoradagolf.com/torneos

Abril 15 - 16

Exposição Gastronômica: Reúne os principais fornecedores, instituições, produtos e
serviços do setor gastronômico e hoteleiro da República Dominicana. Os principais
hotéis, restaurantes e confeitarias do país mostrarão suas habilidades e competirão na
segunda edição do Grande Prêmio da Culinária Dominicana, como parte do evento.

Abril 24– Maio 4

Feira Internacional do Livro: A 23ª edição será realizada na cidade colonial de Santo
Domingo, onde escritores, oradores especializados e editores se reunirão para exibir
suas obras literárias e promover a leitura. www.cultura.gob.do

JUNHO
Junho

Punta Cana Food Fest: Festival de culinária que combina alta cozinha com a atmosfera
paradisíaca única do Caribe em Punta Cana. www.puntacana.com

Junho

Festival Marisco Ripiao: Evento que visa promover história, cultura, gastronomia,
conservação ambiental, desenvolvimento sustentável do turismo e auxiliar o
desenvolvimento econômico da região da Província de Samaná. Oferece oficinas com
chefs dominicanos, refeições, bebidas, exposições de arte, entretenimento e artesanato
local. https://festivalmariscoripiao.com

Junho

Festa da Música: Evento organizado pela aliança francesa de Santo Domingo que inclui
shows gratuitos em bares, restaurantes, hotéis e centros culturais na Cidade Colonial,
assim como na Plaza España, Parque Colón e Escalinatas del Conde. Seminários,
conferências, workshops, painéis e apresentações de profissionais internacionais e
locais, um ciclo de cinema musical, concurso de fotos e exibição de fotografias de
versões anteriores. http://www.afsd.net

Junho – Julho

Viagens Gastronômicas “Samaná Exquisita”: O Cluster de Turismo de Samaná e a
Associação de Hotéis e Empresas de Turismo de Samaná organizam este evento que
reúne o melhor da gastronomia da província, reconhecida nacional e
internacionalmente por sua diversidade e requinte. Possui a participação de mais de 20
restaurantes locais, oferecendo o melhor da nossa culinária com um menu especial de
três pratos. https://gosamana.com

Junho 5 - 7

Exposição de Turismo Santiago: Realizada no centro de convenções do hotel Gran
Almirante, em Santiago, conta com a participação de companhias aéreas, navios de
cruzeiro, operadores turísticos e hotéis que oferecem tarifas e pacotes turísticos
atrativos, oferecendo ao público a possibilidade de aproveitar tarifas especiais.

Junho 11 - 14

100K del Caribe: A maratona de sete dias, 100 km del Caribe, vai de Cabarete a Samaná.
A prova está dividida em cinco fases: Cabarete (10K), Puerto Plata (17,5K), Rancho
Magante (18K), Las Terrenas (45,5K) e Samaná (12K). www.100kmdelcaribe.com

JULHO
Julho

Bocao Food Fest: Evento com o objetivo de recriar um parque gastronômico, onde
renomados food trucks, chefs e restaurantes preparam pratos de rua ao vivo com um
toque único e gourmet que só eles sabem dar para surpreender a todos os presentes.

Julho

Cabarete Classic Pablito Guzmán: Essa competição é o melhor evento de windsurfing da
República Dominicana e um dos principais eventos desse tipo no mundo. Competidores
e turistas de todo mundo virão a Cabarete para participar das festividades, trazendo
muita energia e animação para área. As competições serão nas categorias fórmula,
slalom e estilo livre. Haverá corridas de windsurf e kiteboarding de longa distância. As
corridas estão abertas a pessoas de todas idades e habilidades.

Julho 2 – 4

Bolsa Turística do Caribe (BTC): A Bolsa de Turismo do Caribe ocorre no Dominican
Fiesta Hotel & Casino em Santo Domingo, com o objetivo de comercializar, promover e
vender produtos e serviços da indústria do turismo. www.btc.com.do

Julho 11

Puerto Plata Golf Classic: Esse evento se tornou rapidamente um dos torneios favoritos
de golfistas locais e estrangeiros. É realizado no campo de golfe projetado pelo
renomado Robert Trent Jones Sr. - Campo de Golfe Playa Dorada. www.ashonorte.com

Julho 17 – 19

Cabarete Kite Festival: É uma celebração épica em homenagem aos esportes aquáticos,
à proteção de nossos oceanos e ao espírito empreendedor. Este evento é repleto de
kitesurf no seu melhor, conectividade, sessões de surf e música ao pôr do sol na praia
de Cabarete. www.cabaretekitefestival.com

AGOSTO
Agosto

DR Jazz Festival Cap Cana: Festival gratuito de dois dias, cheio de ritmo, sabor e cor, com
alguns dos melhores grupos de jazz latino e músicos do mundo. É um reconhecido anual
evento cultural que leva o jazz a uma multidão diversificada de amantes da música,
composta por residentes locais e turistas. www.drjazzfestival.com/

Agosto

Longa Noite dos Museus Edição de Verão: Neste evento cultural aberto ao público, você
pode descobrir a beleza dos monumentos e patrimônios dominicanos através de
programas artísticos nos museus e centros históricos da cidade colonial, que serão
abertos das 9:00 às 12:00 gratuitamente. Haverá um programa de atividades
educacionais e artísticas com estátuas ao vivo, concertos, workshops e visitas guiadas.
www.cultura.gob.do

Agosto 7- 9

Dominican Rum Festival: Os participantes do Festival Dominicano de Rum podem
desfrutar de uma excelente exposição e degustação de bons runs da República
Dominicana e de marcas internacionais. Também serão oferecidos diversos eventos,
como shows, degustações, seminários, palestras, workshops, concursos de coquetéis e
degustações gastronômicas, entre outras atrações.
www.dominicanrumfestival.com.do

Agosto 7 – 9

Festival do Mar de Barahona ¨Regata Palito Seco¨: Uma competição de vela na
magnífica Baía de Barahona, para apreciar os ventos tropicais e as doces ondas das belas
praias de Barahona, em um ambiente esportivo e familiar. As categorias são Laser (Radial
e Padrão), Optimist, Sunfish, Windsurf e Paddle.

SETEMBRO
Setembro

SDQ Gastronômico - Semana do Restaurante: É a rota gastronômica que integra os
restaurantes mais emblemáticos da cidade, através de um tour pelos diferentes
estabelecimentos, registrados através de um passaporte RW. Permite que o restaurante
tenha acesso ao menu de degustação, preparado exclusivamente para essa semana, a
um preço acessível, além de receber um carimbo de passaporte para obter descontos e
prêmios. www.sdqgastronomico.com

Setembro

Discover Marketplace Feira Internacional de Turismo e Aventura: É o evento anual de
marketing de Puerto Plata e de outros destinos no país para profissionais do turismo,
incluindo operadores turísticos, companhias aéreas e imprensa de mais de vinte
mercados diferentes de todo o mundo. Promove o turismo sustentável, de aventura e
cultural. É uma combinação única de produtos de viagem e oportunidades de
networking comercial. www.discoverpuertoplata.com

Setembro

Santo Domingo Destino Capital: Evento que busca promover o desenvolvimento
turístico de Santo Domingo. Compradores e operadores, incluindo especialistas em
viagens culturais, circuitos, temáticos, saúde, casamentos, eventos e negócios de vários
países participam. Inclui jantares e galas, painéis sobre temas de interesse no setor de
turismo. www.destinocapital.org

Setembro

XXXIV Exposição Comercial ASONAHORES: Realizado anualmente na BlueMall
Puntacana, promove bens e serviços oferecidos por fornecedores locais de hotéis e
restaurantes. O programa inclui concursos de culinária, degustações, leilões,
lançamentos de eventos, novos produtos e muito mais. www.asonahores.com

Setembro 20 - 24

DR Golf Travel Exchange: Evento que mostra todas as facilidades e vantagens oferecidas
pela República Dominicana no turismo de golfe por meio de seus cursos e oficinas
exclusivos, que permitem ao setor nacional de turismo, operadores turísticos
internacionais especializados no nicho de golfe, agentes de viagens, gerentes de campos
de golfe, operadores receptivos e mercado pressione para encontrar e conectar.
www.drgolftravel.com

OUTUBRO
Outubro- Janeiro

Temporada de Beisebol de Inverno: O outono e o inverno são divertidos com os jogos
da série de beisebol de inverno, realizada nos estádios de Santo Domingo, Santiago, São
Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís e La Romana. No final da temporada, a
equipe vencedora representa o país na Série Caribe, competindo com o México, Porto
Rico, Cuba e Venezuela. www.lidom.com

Outubro

Dominicana Moda: Celebre a moda dominicana por uma semana todo mês de outubro.
Os principais designers e marcas locais e internacionais exibem seus designs sazonais em
desfiles de moda contínuos. O evento acontecerá na cidade colonial de Santo Domingo.
www.dominicanamoda.com

Outubro

SDQ Santo Domingo MICE: É a plataforma de marketing que reúne hoteleiros,
fornecedores aliados e outros profissionais relacionados ao setor de Grupos,
Congressos, Convenções, Eventos e Exposições da cidade de Santo Domingo e outros
especialistas em turismo da República Dominicana com compradores especializados
deste setor. www.sdqsantodomingomice.com

NOVEMBRO
Outubro - Novembro

DR Jazz Festival: Evento anual que atrai grandes audiências, listadas ao melhor do jazz
por músicos nacionais e internacionais, em Santiago, Sosúa e Cabarete. Durante o
evento, os workshops são realizados por músicos internacionais para crianças de
comunidades próximas. www.drjazzfestival.com

Novembro 21 - 22

Gastro Festival: Evento onde você pode apreciar os sabores da República Dominicana.
Inclui cozinha grelhada, comida urbana (comida de rua) e cozinha dominicana,
preparada pelos principais expoentes nacionais e internacionais. Você pode aproveitar
a área infantil, música ao vivo, competições e aulas de culinária.

DEZEMBRO
Dezembro

Longa Noite dos Museus Edição de Natal: Neste evento cultural aberto ao público, você
pode descobrir a beleza dos monumentos e patrimônio dominicanos através de
programas artísticos nos museus e centros históricos da cidade colonial, que serão
abertos das 9:00 às 12:00 gratuitamente. Haverá um programa de atividades
educacionais e artísticas com estátuas ao vivo, concertos, decorações de natal, oficinas
e visitas guiadas. www.cultura.gob.do

Dezembro

The Paradise Cap Cana Música e Arte Festival: Oferece dois dias de música ao vivo e
sets de DJ, com uma seleção dos melhores talentos do espectro da música pop, hip-hop
e eletrônica. Possui produções visuais e sonoras incomparáveis, uma ampla variedade
de instalações artísticas personalizadas interativas e culinária requintada. Artistas como
Cardi B, Snoop Dogg, J Balvin, Bad Bunny, Marshmelo, Steve Aoki, entre outros já se
apresentaram. www.theparadise.com/

Dezembro 31

Celebração de Ano Novo: A festa de Ano Novo acontece todos os anos na Avenida del
Puerto e no Malecón de Santo Domingo com música ao vivo, bem como em vários hotéis,
discotecas e bares em todo o país. Você irá desfrutar de um belo show de fogos de
artifício à meia-noite.

Para uma lista atualizada de eventos na República Dominicana, visite:
www.GoDominicanRepublic.com/pt-br/eventos-na-republica-dominicana
Comunicados de imprensa, imagens e kit de imprensa podem ser obtidos através do site
oficial do Ministério do Turismo da República Dominicana:
www.GoDominicanRepublic.com/pt-br
Para informações adicionais, entre em contato com a agência de Relações Públicas
correspondente à sua região:
www.GoDominicanRepublic.com/pt-br/midia/agencias-de-rp

