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Atraídos pela beleza do litoral norte e pelo formato inovador do Bahia Open
de Golf, 120 jogadores de todo o Brasil se divertiram em quatro dias de festas e disputas
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Mais um campo para Sauípe

U

ma tacada no Costa do Sauípe Golf Links
e a bolinha entra no buraco localizado a
18 quilômetros dali, no Iberostar Praia do
Forte Golf Links. Jogada impossível, claro, mas
a imagem serve para definir bem a idéia original
de fazer uma competição disputada simultaneamente nos dois campos. Esse ineditismo histórico coube ao Bahia Open de Golf 2007, realizado
entre 28 de Abril e 01 de maio no litoral norte
do estado.
Cento e vinte jogadores amadores de todo país
participaram do torneio. A tacada inaugural
foi dada pelo governador Jaques Wagner, que
segurava um taco de golfe pela primeira vez.
O swing demonstrou que o político não tem
muita intimidade com o esporte; mas, estrategicamente, estava acertando em outro alvo. A
idéia central é transformar a Bahia em um pólo
de golfe, atraindo cada vez mais turistas e movimentando a economia da região. “Por esta característica aglutinadora do golfe, farei tudo o que
estiver ao meu alcance para apoiar o esporte em

meu estado”, declarou o governador petista. O diretor de marketing da Empresa de Turismo da Bahia
(Bahiatursa), Paulo Guaranys, foi outro a comemorar: “Esse torneio é um marco que veio fortalecer as
iniciativas do governo com foco na criação de roteiros turísticos direcionados para a prática do golfe”.
Na Bahia, existem atualmente cinco campos de
Golf. São eles o Terravista Golf Course, em Trancoso; o Comandatuba Ocean Course, em Comandatuba; e os demais situados em Salvador ou próximos à capital: Itapuã Golf Club, Costa do Sauípe
Golf Links e Iberostar Praia do Forte Golf Links.
Segundo Paulo Armani, presidente da Associação
Baiana de Golf, um evento como este na Bahia tem
grande importância não só por atrair jogadores de
vários lugares para o estado, mas também por ser
marcante momento de confraternização para os
golfistas brasileiros. “O que está acontecendo atualmente é um boom de golfe na Bahia, devido a
grande infra-estrutura oferecida pelos complexos
hoteleiros”
Os competidores se dividiram nos dois campos.
Quem jogou em Sauípe no primeiro dia, jogou no
Iberostar no segundo, e vice-versa, totalizando 36

E o golfe na Bahia continua a crescer. A Odebrecht Empreendimento Imobiliários (OEI) finalizará até o início
de 2010 o Sauípe Golf Terraces, localizado no destino
Sauípe, no litoral norte baiano.
Um dos motivos que mais atraem brasileiros e estrangeiros para esse local é o Costa do Sauípe Golf Links,
considerado um dos mais belos e completos campos de
golfe da América Latina. Foi justamente ao lado desse
campo que a construtora decidiu montar seu primeiro
condomínio de apartamentos (mas já o terceiro residencial) na região. Um dos diferenciais desse projeto é sua
completa inspiração em todo o charme, diversão e elegância que envolvem o golfe. Além de uma estrutura própria
de lazer, o condomínio vai ter apartamentos de 2 quartos
(1 suíte) e 3 quartos (2 suítes), top houses e bangalôs.
São 182 unidades no total, com 23 opções de plantas. O
empreendimento terá também uma estrutura completa
incluindo club house, spa, fitness center, espaço gourmet,
mini-golfe, piscinas adulto, infantil e com raia, trilha
ecológica, cinema e parque infantil. Para completar, os
moradores vão desfrutar de serviços condominiais e de
pay per use, central de locação e club conciérge.
A proximidade com os resorts de Sauípe é outro grande
diferencial do empreendimento que promete conquistar
não só os amantes do golfe como aqueles que ainda não
experimentaram esse jogo sedutor, mas prezam – e muito
– a qualidade de vida. No site www.sauipegolf.com.br é
possível fazer um tour virtual pelo empreendimento.

buracos. Entre os homens, na categoria scratch,
o destaque foi o golfista baiano Alberto Canovas.
“Precisava vencer, afinal, represento a Bahia, e não
ia deixar a taça ir parar em outro estado”, brincou o
campeão. Entre as mulheres, a vencedora foi Ana Sawada. Durante a premiação, Luis Cingolani, organizador do torneio e vice-presidente da Federação Baiana, comemorou o sucesso afirmando que já prepara
a segunda edição do evento para novembro de 2007.
“A proposta é realizá-lo duas vezes por ano”, disse.
O Bahia Open de Golf 2007 teve o apoio da CBG,
CBM e Revista Forbes Brasil, Confederação Brasileira de Golfe, Federação Baiana de Golfe, Bahiatursa, General Motors do Brasil, Costa do Sauípe
Golf Links, São Bento Golfe, Club Car, Iberostar
Praia do Forte Golf Links, Hotel Sofitel Costa do
Sauípe, D.Kläy Gems & Arts, Infraservice e Sauípe
Golf Terraces.

