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ANGOLA ENTRA NA ROTA
DO EUROPEAN TOUR

As negociações duraram
mais de um ano,
mas o resultado foi favorável.
O Mangais Golf Resort,
na Barra do Cuanza, vai receber,
em 2016, o primeiro Angola
Open, integrado no calendário
do European Tour e a contar
para a Race To Dubai
Ainda não se sabe a data certa, o prémio monetário ou a capacidade de atrair
os melhores jogadores do circuito. Mas já
se sabe o essencial. O campo de golfe do
Mangais Golf Resort, situado na Barra do
Cuanza, vai receber entre fevereiro e março de 2016 um novo torneio internacional, garante o governo angolano: o Angola Open, que junta o mais rico dos países
africanos de língua oficial portuguesa à
lista de mais de trinta destinos que neste momento compõem a rota anual do calendário do European Tour e do seu campeonato anual, a RaceToDubai.
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O essencial das negociações levou quase
um ano e ainda será complementado com
discussão na especialidade. Mas as ideias
são claras: por um lado, fomentar o desenvolvimento da modalidade num país
onde o número de golfistas começa a crescer, não apenas por via do recém-inaugurado Mangais, mas também do velho campo de terra batida do Morro dos Veados e
do projeto para a construção de um novo
resort na zona do Cacuado; e investir no
turismo do país, favorecendo a circulação
de visitantes e forçando o melhoramento
das infraestruturas hoteleiras locais.
“O golfe já começa a despontar paixões
no país e particularmente em Luanda,
onde já existem muitos praticantes”, disse há dias Gonçalves Muandumba, ministro da Juventude e Desportos de Angola,
à saída de uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros angolano. O Angola Open, espera a organização,
recrutará “156 dos melhores golfistas do
planeta” e resulta do envolvimento simultâneo dos ministérios do Turismo e da Juventude e do Desporto.
O investimento só terá paralelo na receção ao campeonato do mundo de hóquei
em patins, realizado em 2013 em Luanda.
O Quissama Park, o cabo Ledo, o próprio

rio Cuanza e a província do Bengo, em geral, são alguns dos atrativos com que as
autoridades esperam seduzir público e jogadores. “Os benefícios são imensos, contribuindo para a restauração de hotéis,
restaurantes e negócios e abrindo portas
a muitos novos empregos”, diz Paulo Costa, diretor do portal de turismo Welcome
To Angola (www.welcometoangola.co.ao).
O golfe existe em Angola desde 1936, altura em que foi construído um campo de
terra batida no musseque Kasaca, e dispõe
de um clube desde 1941, ano em que foram
aprovados os estatutos do Clube de Golfe de Luanda. Mas a relva nunca chegou e,
quando, em 1996, José Eduardo dos Santos inaugurou pessoalmente o traçado do
Morro dos Veados, em Luanda, tratava-se
novamente de terra batida.
Por esta altura, há dezenas de projetos
de resorts em elaboração para os mais diversos recantos do país, todos eles ligados
sobretudo ao ramo imobiliário. Três deles
adiantaram-se de imediato: o que prevê
o arrelvamento do Morro dos Velhos (e a
instalação ali de um hotel de cinco estrelas e de um espaço de conferências); o que
pretende inaugurar na zona de Cacuado, a

MANGAIS
ECOTURISMO
GOLF RESORT

BARRA DO KWANZA, BENGO, ANGOLA
GOLFE: +244 942 682 818 (lcatarino@mangais.com)
RESTAURANTE, LODGE & SPA: +244 921 247 688
(sofiasilva@mangais.com)
WEBSITE: www.mangais.com
BUNGALOWS (A OPERAR): 10
SERVIÇOS: restaurante, sala de conferências, SPA e piscina
ATIVIDADES: golfe, futebol, passeios pedonais,
observação de aves, passeios a cavalo, pesca,
passeios de barco, etc.
30 km da capital, um empreendimento de
maiores dimensões ainda (o Caf Golf Resort); e o que levaria à criação de um resort de grandes dimensões (o Mangais
Golf Club) na belíssima Barra do Cuanza,
cerca de 75 km de Luanda.
Apesar de o empreendimento não estar
ainda concluído, já se joga no Mangais,
onde um championship de sete mil metros e seis posições de batida desenhado
pelo português Jorge Santana da Silva,

autor por exemplo do belíssimo Laranjal
GC (Quinta do Lago, Algarve), tem encantado os visitantes. O projeto é ecológico,
dialoga com os crocodilos que habitam
em volta – e interagem com os jogadores,
à distância – e prevê a construção, aliás já
em curso, de um segundo championship
course, igualmente com desenho de Santana da Silva.
O diretor, contratado no início, é português: Luís Catarino, até final de 2012 responsável pela direção do Santo Estêvão
GC, em Benavente. “Está a ser uma experiência fantástica. O campo é excelente,
com um enquadramento e uma envolvente extraordinários”, diz. “Para já, o golfe é
praticado sobretudo por expatriados, das
mais diversas nacionalidades: portugueses, coreanos, chineses, americanos, franceses, italianos, vietnamitas, brasileiros,
colombianos, etc. Mas existe já um número interessante de angolanos a praticar o
desporto e o interesse é cada vez maior.”

O golfe em Angola

O golfe joga-se no Morro dos Veados (Luanda)
desde 1996 e no Mangais (Barra do Cuanza)
desde há alguns meses. Há dezenas de projetos
em elaboração para vários recantos do país.
O Cacuado deverá ser a próxima região a albergar
um campo championship.

MANGAIS GOLF CLUB
Barra do Cuanza
18 buracos + club-house e health club
Empreendimento turístico (ecoturismo)
Área comercial

CLUBE DE GOLFE DE LUANDA
Luanda (Morro dos Veados)
Arrelvamento dos 18 buracos existentes + club-house
Hotel de 5 estrelas
Espaço de conferências

CAF GOLF RESORT
Cacuado
18 buracos + club-house
Hotel de 5 estrelas
Empreendimento com 372 vilas e heliporto
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