
ENTREVISTA - “TANOSHIMI-GA-ARU” 

 

Entrevistamos o Sr. Noboru Toyoda de 80 anos, o segundo mais 
idoso mallet-golfista do Nippon. Ele é sócio do clube desde 1960. 
Veio do Japão em 1933 com 5 anos de idade, filho caçula da família 
de 5 filhos, da província de Gumma, e como a maioria dos imigrantes 
era para ficar em Pereira Barreto, mas sua mãe sofreu um acidente 
na escadaria de acesso à plataforma elevada do porto de Santos, 
tendo o médico do navio proibido a viagem da família ao interior do 
Estado. Mudando, repentinamente, de planos o patriarca Toyoda 
decidiu estabelecer-se na zona rural da região de Mogi da Cruzes e 
depois em Suzano. 

Outro dia, o seu genro, Kazuo, disse que depois que 
começou a jogar mallet golf há 4 anos, o Sr. está mais feliz. É 
verdade ?  

-Sim, é verdade. Fico feliz a cada fim de semana, “tanoshimi-ga-aru”, de poder 

estar no Nippon e jogar o mallet golf, olhar o lago, a paisagem verde do local 

que acho o mais bonito do clube. O mallet golf veio me acrescentar como uma 

forma de exercitar, ajudando nos movimentos, na concentração durante o jogo e 

aumentar o circulo de amizade. Fico feliz em jogar juntos e sempre, aqui no 

clube acontece isso o que é de se admirar. Pode-se jogar sozinho, mas é mais 

interessante na companhia de outros companheiros e de poder conversar 

durante a caminhada de um buraco para outro. 

O senhor sempre tem doado algumas coisas para o 
departamento? 

Sim, realmente tenho doado algumas coisas, árvore semi-adulta, mudas de 

árvore, brindes para os torneios e a última foi uma bicicleta que foi sorteada na 

6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de 2008. Estou com uma idade avançada, e 

como o nosso departamento caçula nasceu e está crescendo bem, quero ajudá-lo 

de alguma forma, participando e contribuindo em prol de um departamento 

forte. 

 

 Qual é o seu hobbie ?  

O meu hobbie é cuidar das minhas atuais 600 orquídeas, já tive mais no meu 

quintal, coleciono os “scotch whiskys”. As pescarias deixaram de ser com 

frequência, depois que meus cinco amigos pescadores faleceram.  



 

No jogo o senhor é ousado ? 

Atualmente eu gosto de sossego na vida. Gosto dos desafios do jogo de mallet 

golf e tento ser o vencedor e quando estou num bom dia para o jogo, consegui 

no ano passado o 3º colocado na Categoria C da 3ª Etapa do Campeonato 

Brasileiro em Itapetininga. A minha esposa, Tiyoko, joga mais, como manda a 

regra, ou seja, para fazer tacadas no par e, ela tem mais troféus do que eu. 

Nossos troféus estão em local de destaque da sala de visitas. 

O senhor  apesar da idade, tem participado na maioria 
das competições externas. Não fica cansado ?  

 

Eu gosto de viajar e participar desses jogos . Sair da rotina, conhecer locais e 

pessoas diferentes. No esporte é bom ganhar, mas, muito melhor do que vencer 

é conhecer muitas pessoas e fazer amizades no Nippon e nos outros clubes. O 

Departamento providencia ônibus para esses torneios externos e como 

atualmente os campeonatos são em 36 buracos, não ficamos muito cansados 

como antes, mas sempre vale a pena. 

Gostaríamos de uma mensagem sua? 

 

Recomendo a todos, sem distinção de idade e sexo, quanto à grande validade 

de se praticar um esporte individual, limpo, saudável, agregador, e benéfico a 

todos nós e à sociedade de forma geral, que é o mallet golf. Vocês sentirão 

orgulho de estarem contribuindo para uma vida saudável e melhor no nosso 

querido Nippon Country Club. 

 


