BEISEBOL, A GRANDE PAIXÃO
Para os dominicanos, o beisebol é mais do que um esporte, é uma paixão constante. O esporte,
também chamado de "pelota" (bola) pelos locais, é o favorito para praticar e assistir na
República Dominicana, um encontro que vai além das barreiras de status social, gênero e idade.

HISTÓRIA
As opiniões diferem quanto à data em que o beisebol começou na República Dominicana. Há
versões que dizem que ele foi introduzido no país pelos irmãos cubanos Ignacio e Ubaldo Alomá
em setembro de 1886, na cidade de San Pedro de Macorís. Outros afirmam que ele começou
entre os anos de 1894 e 1896 pelos cidadãos cubanos que vivem no país, sendo Ozama e Cauto
como os primeiros times de beisebol conhecidos.
Outra versão indica a data como 25 de setembro de 1886, quando marinheiros cubanos fizeram
uma demonstração do jogo em um terreno perto do porto de San Pedro de Macorís, deixando
para trás os bastões e as bolas que usaram e dando assim início à história desse esporte no país.
Há também uma opinião que difere das teorias anteriores: o basebol foi introduzido pelos
americanos quando estes fundaram a primeira cervejaria em Santo Domingo.
Independentemente de qual versão indica a origem do beisebol na República Dominicana, o que
está claro é que a paixão e o orgulho por esse jogo chegaram para ficar.
O beisebol amador começou a se desenvolver durante a década de 1940 nos torneios realizados
em homenagem ao ditador Rafael L. Trujillo. Outro marco importante para o beisebol foi a
construção do primeiro estádio em 1946, em Santo Domingo, com capacidade para 4.000
torcedores.
O beisebol dominicano organizado e profissional começou em 1955 com a criação da Liga de
Beisebol Profissional da República Dominicana (LIDOM) e sua inclusão na Major League Baseball
(MLB) dos Estados Unidos.
Em 1956, o primeiro jogo formal de beisebol foi disputado à noite no então novo Estádio
Quisqueya, hoje chamado de Estádio Juan Marichal, em homenagem ao grande e renomado
arremessador dominicano.
Curtir um jogo de “pelota” é uma oportunidade única e divertida de viajar pelo país e visitar os
grandes estádios nas cidades de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís e La Romana.

11 FATOS DIVERTIDOS
1.
A primeira transmissão de um jogo de beisebol dominicano aconteceu em 21 de
outubro de 1917, em La Vega, e foi transmitida por telefone.
2.
Em 1928, o primeiro jogo de beisebol entre as equipes Licey e Escogido foi transmitido
pela estação de rádio HIJK.

3.
Em 1936, os Cincinnati Reds foram a primeira equipe da MLB a visitar a República
Dominicana como parte de sua turnê pela região.
4.
O primeiro torneio nacional de beisebol foi organizado nesse mesmo ano com as
equipes Licey, Escogido, Estrellas Orientales e Sandino. A equipe Sandino posteriormente
mudou seu nome para Águilas Cibaeñas.
5.
A República Dominicana fez sua estreia em uma série mundial amadora em 1941.
6.
O país tem mais de 500 jogadores profissionais nas principais ligas, o que faz dele o
maior produtor estrangeiro. Em 1956, o jogador Osvaldo Jose Virgil Pichardo, também
conhecido como Ozzie Virgil, tornou-se o primeiro jogador dominicano a estrear na MLB.
7.
Mais de 65 jogadores foram selecionados como All-Stars da MLB, entre eles Manny
Ramirez, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, David Ortiz, Pedro Martínez, Sammy
Sosa, Alfonso Soriano, Miguel Tejada e Tony Fernández.
8.
Cinco jogadores do país ganharam honras de MVP da MLB: George Bell (Liga Americana,
1987), Sammy Sosa (Liga Nacional, 1998), Miguel Tejada (Liga Americana, 2002), Vladimir
Guerrero (Liga Americana, 2004), Albert Pujols (Liga Nacional, 2005, 2008, 2009).
9.
O torneio profissional de beisebol de inverno da República Dominicana é realizado entre
outubro e janeiro. A temporada regular termina no final de dezembro e, em seguida, há uma
série de eliminação ou "todos contra todos" durante todo o mês de janeiro. A temporada
termina na Final Series, que designa a equipe do campeonato que representará o país no
Caribbean Series anual.
10.
O Caribbean Series é um evento competitivo entre Cuba, a República Dominicana,
México, Porto Rico e a Venezuela. As equipes da República Dominicana conquistaram 19 títulos,
mais do que qualquer outro país. O Tigres de Licey tem 10 vitórias, o maior de todos os times.
11.
Juan Marichal e Pedro Martínez são, no momento, os dois únicos dominicanos a
entrarem no Hall da Fama do Beisebol Nacional, em Cooperstown, Nova York, EUA.
LIGA DE BEISEBOL PROFISSIONAL DOMINICANA
Seis equipes profissionais participam atualmente da "Liga de Béisbol Profesional de la República
Dominicana" (LIDOM): Tigres del Licey, fundada em 1907 em Santo Domingo – 21 campeonatos;
Estrellas Orientales, fundada em 1910 em San Pedro de Macorís – 2 campeonatos; Leones del
Escogido, fundada em 1921 em Santo Domingo – 16 campeonatos; Águilas Cibaeñas, fundada
em 1936 em Santiago – 20 campeonatos; Toros del Este, fundada em 1983 em La Romana – 2
campeonatos e Gigantes del Cibao, fundada em 1996 em San Francisco de Macorís – 1
campeonatos.

