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história

Os campos de nove buracos não gozam do mesmo status que seus
irmãos mais crescidos. No entanto, um campo onde se repete uma
volta não significa, necessariamente, menos emoções e desafios.
Além disso, esses campos são fundamentais para o crescimento
do golfe, uma vez que muitos iniciantes os escolhem para dar suas
primeiras tacadas, intuindo neles uma vocação democrática e
acolhedora. A série Pequenos Notáveis homenageará esses campos
históricos e imprescindíveis.
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O Hotel Clube dos 500, em Guaratinguetá,
ostenta em sua história um sem-número de nomes ilustres. Construído nos anos 1950 – numa
época em que a Via Dutra era o principal elo de
ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro – foi
durante muito tempo ponto de pernoite e de
descanso de nomes como Getulio Vargas, Juscelino Kubitschek, Café Filho, Jânio Quadros
e João Goulart. O hotel guarda um importante
acervo: um painel de Di Cavalcanti, apartamentos projetados por Oscar Niemeyer, projeto
paisagístico de Burle Marx, traçado urbanístico
de Prestes Maia e um afresco de Ricardo Menescal na Capela. Em meio a essa efervescência
política e artística, o empresário Orizombo Roxo
resolveu munir o hotel de um campo de golfe.
Foram chamados os argentinos José Maria Gonzalez e Amando Rossi para assinar o traçado.
Os primeiros três buracos foram inaugurados
em 1964, e em 1969 completou-se os 9. Desse
modo, uma enorme área de pastagem transformou-se num campo de golfe, e entre gansos,
maritacas, pintassilgos, jaçanãs e os inescapáveis
quero-queros, ilustres e desconhecidos arriscavam suas tacadas antes de seguir viagem.
Atualmente, os presidentes não vão mais jogar
lá, mas você pode ir, e vai se divertir. O Hotel é
acolhedor, o entorno, com seus jardins e árvores
centenárias, é muito bonito e silencioso. E o
campo oferece alguns desafios bem interessantes,
como o buraco 3, um par 3 de 155 jardas em
subida, que exige um tiro preciso para a bola
pousar no pequeno green protegido por bancas.
E para quem é batedor, tem o buraco 15, um
par 4 de 462 jardas, com leve dogleg à esquerda
e com fairway inclinado também para a esquerda. Esse buraco exige um driver longo e com
draw para quem busca o par. Mas cuidado, pois
se a bola fechar muito ela rolará para o meio das
árvores, e daí surge o risco de jogar nove buracos
com score de 18.

ANUNCIO GP

Hotel & Resort Golf Clube dos 500
Rodovia Presidente Dutra, km 60,7 – Guaratinguetá, SP
Tel.: 3132-3555 - www.hotelclubedos500.com.br
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