
Green Nomad nas Ilhas Salomão 

 

No final de 2004 nós estávamos com o Green Nomad em Vanuatu, para onde tínhamos ido 
depois de passar a temporada de ciclones anterior em Kiribati e Ilhas Marshall. 

Já era a segunda vez que íamos a Vanuatu, a primeira  no meio de 2003 vindos da Nova 
Caledônia, e nesta vez tínhamos ido porque além do lugar ser muito especial, com tudo o 
que se pode desejar em termos de destino para navegar, muitos dos nossos amigos que 
conhecíamos já desde o Atlântico e outros com quem falávamos apenas pelo rádio SSB 
estavam indo para lá. 

 

Green Nomad em Port Vila, Vanuatu, antes da ida par a as Ilhas Salomão 

Depois de passar cinco meses muito divertidos com toda essa turma, chegava já a época 
de ciclones do Pacífico Sul, e para evitá-la decidimos ir para as Ilhas Salomão, que apesar 
de ficarem no hemisfério Sul também ficam quase todas ao Norte de 8 graus Sul, e nessa 
região tão próxima do equador os ciclones (chamados furacões no Atlântico) não chegam a 
se desenvolver. A s depressões tropicais nascem por ali, mas antes de se transformarem 
em ciclones formados deslocam-se para o Sul, de modo que quem se refugia no 
arquipélago está seguro contra eles. 



Além desse apelo, todos os relatos que tínhamos de lá apontavam para um lugar muito 
interessante de conhecer, e desde a época em que tínhamos lido o livro do Hélio Setti 
falando de lá, a ideia de um dia visitar o lugar não nos saia da cabeça. 

Portanto em fins de Outubro de 2004 estávamos nas Ilhas Banks, ao Norte de Vanuatu, 
onde demos a saída oficial do país, na Ilha de Sola.  

 

Marli em Sola, Banks Islands 

Já tínhamos dado saída em Vanuatu exatamente ali, no ano anterior, só que desta vez 
tivemos uma surpresa: o oficial da aduana pediu para ir a bordo verificar se o que tínhamos 
comprado no Duty Free de Port Vila estava a bordo. Sorte que estava tudo, pois no ano 
anterior a esta altura já tínhamos consumido metade dos vinhos comprados. Na verdade 
aqueles vinhos que vêm em caixa com um saco plástico por dentro, que são os únicos que 
o nosso orçamento atinge, são bem fáceis de encher de novo com água colorida com 
vinagre... 

No ano anterior o mesmo oficial tinha nos dado um toque: sabem, o pessoal todo dá saída 
para Kiribati ou Ilhas Salomão (Ilhas Salomão ficam a Noroeste de Sola, e Kiribati a 
Nordeste), mas vai pelo sul da ilha, estranho, não é? 

O recado era, se vocês querem ir para a ancoragem do outro lado da ilha depois de dar 
saída, o que não deveria ser feito dentro das regras, pelo menos finjam e saiam pelo Norte, 
apesar da volta ser mais longa. 



Depois de Sola fomos para as Reef Islands, ainda nas Ilhas Banks, e depois para Tegua, 
nas Ilhas Torres, uma ancoragem das mais belas que conhecemos, apesar de cheia de 
corais e muito funda para barcos que não possam entrar numa espécie de lagoon mais 
perto de terra. Hoje em dia poderíamos entrar no lagoon com o novo Green Nomad de 
quilha retrátil. 

 

Torres Islands, Tegua 

 

 

Famílias do vilarejo de Tegua  



Ali passamos dois dias, conhecemos as poucas famílias que vivem na ilha e eu e Edi do 
Joceba, passamos horas dentro da água pescando e olhando os corais. 

Como disse antes, tínhamos encontrado em Vanuatu com vários amigos, e desses alguns 
estavam vindo também para as Ilhas Salomão, como o Joceba, com Edi e Cláudia, o Zazen, 
barco brasileiro com Majjham e Suffyo, ele carioca e ela alemã, o Tartaruga, de Madrid com 
o Gabriel, o Mektoub, francês, com Maho e Fanny, o Nayathi, americano, com Mat e 
Bradley e o Thank Girl, inglês, com Nick e Anna. 

Esses barcos e mais dois que encontramos já nas Salomão formaram uma verdadeira 
família, e os seis meses passados lá foram algo como que tirado de um roteiro dos 
vagabundos dos mares do sul. 

 

Os companheiros de viagem, nossa família dos mares do sul, a caminho das Ilhas Salomão 

 

O Zazen também parou em Tegua, mas saiu um dia antes de nós, de modo que quando 
resolvemos partir, fomos nós e o Joceba, de Tegua direto para a ilha deUki Ni Masi, que fica 
a meio da costa norte de outra ilha maior, esta uma das principais do arquipélago, San 
Cristóbal. A viagem era de 330 milhas náuticas, e levamos um pouco menos de 3 dias para 
chegar. 



 

O percurso do Green Nomad nas Ilhas Salomão 

Em Uki Ni Masi encontramos o Tartaruga, com o espanhol Gabriel, que tem seu barco com 
nome em Português porque antes de sair pelo mundo navegando morava no Rio de 
Janeiro, como executivo de uma grande multinacional de telecomunicações. Por esta época 
e depois o único tipo de multinacional que passou a interessar ao Gabriel foi o de sua 
amizades e companheiros de viagem. 

A entrada oficial no país só poderia ser feita quando chegássemos a Honiara, na ilha de 
Guadalcanal, por isso ali estávamos ainda extra-oficialmente no país. 

Sendo a ilha margeada por uma barreira de corais linda, todos decidimos colocar os botes 
na água e dar umas mergulhadas nos corais. 

Num final de tarde, estava tomando banho na popa do barco, com um spray pulverizador 
para jardin que usamos para tirar a água salgada depois de tomar banho com água do mar 
e shampoo, e esse processo é meio demorado. Isso me deu tempo para ficar observando 
um ponto crescer no horizonte, e cada vez eu desconfiava mais do ponto, até que pedi os 
binóculos para a Marli, que só confirmaram a minha suspeita: MARINHA, sim, era um 
pequeno navio da marinha das Ilhas Salomão, e agora já seria necessário dar explicações, 
porque estávamos ali sem ter ido a Honiara, etc, etc,... 

Pelo VHF falei com o resto da turma, em Espanhol, para tirarem os botes da água, para 
manter a história oficial, acabamos de chegar e estamos seguindo para Honiara para dar 
entrada. Na verdade não tínhamos feito nada de errado, como ir a terra ou quebrar alguam 
regra, mas autoridade é autoridade, e todas as precauções eram válidas. 



O navio da marinha chegou e mandou um bote com cinco tripulantes para abordar cada 
barco, e no fim estes se revelaram extremamente competentes e eficientes, fazendo apenas 
as perguntas pertinentes e checando nossos papéis. Quando Edi disse a um deles que 
tinha os DVDs com a final da última copa do mundo de futebol, até marcaram encontro em 
Honiara para que eles pudessem vê-los.  A razão de estarem na ilha no entanto nada tinha 
a haver com nossos barcos, mas sim uma palestra que iam dar no vilarejo local sobre os 
perigos de fabricação de bebidas alcoólicas caseiras, que haviam matado algumas pessoas 
nas ilhas devido ao uso de ingredientes impróprios. 

No dia seguinte seguimos para Honiara, o que seria uma viagem de 130 milhas, pelo que 
decidimos sair pela manhã para chegar no outro dia. Esta pequena viagem provou ser uma 
das mais difícieis da temporada, pois pegamos o início de uma depressção tropical que não 
tinha aparecido nos facsímiles meteorológicos, e durante a noite tivemos ventos de uns 30 
nós com muitos raios. Gabriel chegou a rasgar uma vela de proa, pois foi pego de surpresa. 

Na manhã da chegada a Honiara pescamos um dourado, e este já serviu para reunir a 
turma toda no Green Nomad naquela noite, com jantar e muita conversa. Estavam lá o 
Tartaruga, o Zazen, Joceba e Green Nomad.  

Ao dar a entrada encontramos um americano que disse estar ancorado em Tulaghi, nas 
Ilhas Florida, que ficam umas 20 milhas ao Norte de Guadalcanal, e que tinha tomado um 
ferry boat para vir dar entrada, pois o porto de Honiara não era seguro devido à 
possibildade de mudança de tempo, e que não se devia ficar lá, e ... 

Bem, não sei como todos nós havíamos chegado até ali sem nunca ter recebido conselhos 
tão preciosos. O mesmo sujeito mais tarde criaria um caso com o Majjham, porque o viu 
pelado no convés e com música alta. Além de saber tudo sobre o tempo ele era defensor da 
ordem. 

Ficamos vários dias em Honiara, conhecemos outros navegadores, incluindo dois barcos  
japonêses, o que é raro de encontrar. 

Numa das idas a um internet café, a Marli recebeu um email da família do sul do Brasil, com 
fotos do pai dela. Na hora ela se emocionou, comentando que ele parecia envelhecido. Por 
esta altura já não víamos nossas famílias há mais de quatro anos. 

Honiara era bem interessante, com boas lojas para comprar suprimentos, como leite em pó, 
arroz jasmin, azeite de oliva etc. O barco já estava estocado, mas como tínhamos 
adicionado uma temporada pelas ilhas antes de ir para a Austrália, resolvemos aumentar 
um pouco os estoques. 



 

Este Sr. nunca tinha subido num veleiro! 

Os contatos com os locais eram sempre muito bons, eles curiosos sobre nossos lugares de 
procedência, nós sobre a vida deles. As Ilhas Salomão haviam recentemente passado por 
um período de agitação política com alguma violência, e há vários anos barcos de cruzeiro 
vinham evitando o arquipélago. Assim este afluxo de barcos era muito bem vindo por eles. 

Com o barco estocado partimos para as Ilhas Florida, e em especial queríamos visitar o 
local descrito no livro  Aventuras de um velejador boa praça, do Hélio Setti. Era o estaleiro 
onde ele tinha aguardado pelo concerto do motor do Vagabundo, que ficava próximo de 
Tulaghi, a Leste de um lugar chamado Avi Avi. Fomos para lá e na mesma ancoragem 
encontramos Gabriel e Kathy, no Tartaruga. O lugar era lindo, perto de um mangue bem 
fechado, e como nas Ilhas Salomão existem crocodilos de água salgada, a natação ali era 
esporte nada recomendável, pelo que, tendo saciado nossa curiosidade de ver o ponto 
onde o estaleiro era, na manhã seguinte partimos para uma jornada muito interessante: 
atravessar o canal entre as duas ilhas principais do grupo Florida,  Ngella Sule e Ngella Pile,  
O canal tem umas 8 milhas de extensão, e vai estreitando, chegando a ter menos de cem 
metros de alrgura em pontos. Olhando-se  a carta de longe nem se percebe que são duas 
ilhas separadas. 

 

Avi Avi point, mencionada no livro do Hélio Setti 



Nosso destino era a ilha de Anuha, na parte Norte do grupo Florida, que tem uma linda 
barreira de coral a norte e onde marcamos encontro pelo rádio SSB com o Zazen, o Joceba 
e o Mektoub. 

Ao sairmos do canal tivemos que atravessar uma barreira de corais com águas tão 
transparentes e dando a impressão de ser tão raza que sem sabermos ali já estávamos 
formulando na cabeça que um bom barco de cruzeiro se beneficia muito de um calado baixo 
ou variável, característica que temos hoje no segundo Green Nomad. 

Navegando em direção a Anuha tivemos a compania de duas baleias bride, do tamanho 
aproximado do barco, que nadaram connosco e passaram por baixo do barco. O Tartaruga 
vinha nos seguindo, e viu também as baleias, e quando chegamos à ancoragem de Anuha, 
as baleias nos acompanharam e entraram nela, o que prontificou Katthy a pular na água 
para tentar nadar com elas. As baleias no entanto sairam da ancoragem antes dela 
conseguir vê-las dentro da água. 

 

 

Green Nomad e Tartaruga em Anuha 

 

 



Em Anuha ficamos um bom tempo, mergulhando bastante ( mergulho livre, pois não temos 
equipamento scuba ), pescando, e vivendo a vida. Edi e Claudia do Joceba chegaram e 
estavam os dois doentes, com malaria. Foi meu primeiro contato com a malária das Ilhas 
Salomão, que iria ser minha companheira em breve. Nesse momento eu já devia estar com 
o parasita se desenvolvendo em mim, mas nada de sintomas. 

A possibilidade de contrair malária sempre está presente nesta área, de modo que qualquer 
conjunto de sintomas remotamente parecido já merece atenção e alguma providência. Foi o 
que aconteceu quando uma manhã a Marli acordou com dores de cabeça e vômitos. 
Decidimos que podia ser o início de uma malária, e atravessamos a canal entre Anuha e 
Nggela de bote para perguntar aos habitantes do pequeno povoado se sabiam de alguma 
clínica nas redondezas. Embora nós tenhamos sempre a bordo duas doses de tratamento 
para a malária, não temos o meio de diagnosticar por com certeza, e se existir uma clínica 
sempre é melhor vistá-la para um teste. 

Os habitantes do vilarejo foram muito hospitaleiros, e até um se ofereceu para nos 
acompanhar até a clínica, que mal sabíamos nós ficava a mais de uma hora de caminhada 
pelo mato e praias, sob um sol escaldante.  A pobre da Marli fez o que podia para nos 
acompanhar, tendo que parar a cada vinte minutos para vomitar, mas nessas situações 
entra o modo de sobrevivência, e a gente faz o que tem que fazer. 

Chegamos à clínica e pouco depois já estava sendo feito o teste para detetar a malária, que 
neste caso foi negativo, e atribuimos os sintomas a problemas estomacais devido a um 
peixe que tínhamos pescado na tarde anterior. 

Para se recuperar a Marli ficou umas duas horas deitada e tomando soro, para poder 
aguentar a caminhada de volta. Mas isso se provou desnecessário, pois quando olhei pela 
Janela vi o Mektoub, catamaran dos nossos amigos Maho e Fanny, passando pela frente e 
ancorando na praia em frente ao pequeno povoado onde ficava a clínica. Pensei: que 
fantástico, ficaram preocupados com a demora e vieram nos procurar! 

Mas não era isso. Maho estava na praia brincando com Salomé, filha da Fanny, quando 
colocou a mão em cima do ferrão de uma arraia, e o veneno já estava fazendo seu polegar 
ficar preto, com muita dor. Na clínica ele recebeu uma injeçao de antibiótico no braço. 
Apesar das dores, isso parece ter reslvido o problema, pois logo ele se recuperou. 

Assim ganhamos uma carona de volta. Ainda me lembro de voltarmos todos de bote, a 
remo, com a Fanny remando de volta para o barco, duas vezes, pois não cabíamos todos 
de uma vez. Edi estava connosco. 

Ainda em Anuha recebemos um email ( nessa época já tinhamos o sistema de email via 
rário SSB ) de um dos irmãos da Marli, dizendo que o seu Emílio, pai dela, estava doente e 
internado, e que se ela tivesse alguma possibilidade, que tentasse ir para o Brasil. No email 
nada se dizia sobre a doença, mas pelo tom sabíamos que o recado era sério,  e 
resolvemos rumar para Ghizo, uma ilha quase no extremos Oeste das Ilhas Salomão, perto 
da Laguna de Vona Vona, onde pretendíamos passar a maior parte da temporada de 
ciclones, e desse modo eu já estaria perto do ponto de destino, sem ter que depois levar o 
barco sozinho para lá. Decidimos que Honiara não era um local seguro para ficar e 
aguardar vôos etc. 



Saímos para Santa Isabel, pois podiamos fazer apenas pequenas trechos até chegar a 
Ghizo, uma vez que não sabíamos da gravidade da situação e também se fosse tão grave o 
mais provável é que de modo algum houvesse tempo dela ir ao Brasil antes que o pior 
acontecesse. Paramos num local muito bonito e protegido na costa Sudoeste de Santa 
Isabel, chamado Korighole Harbour. 

Mesmo assim, decidimos atravessar para o grupo New Georgia, que distava cem milhas de 
Korighole, durante uma velejada noturna. Na verdade um email de uma amiga tinha deixado 
a sensação que a situação era mais grave do que o comunicado. 

 O Zazen, que tinha um telefone via satélite Iridium, tinha dado o número para o Lauri, irmão 
da Marli, e durante a tarde recebeu um telefonema deste, informando o falecimento do seu 
Emílo. Majjham conseguiu nos contatar no rádio SSB naquele final de tarde e até mesmo 
colocar o microfone perto do telefone, para que o Lauri e a Marli se falassem. 

 

Zazen chegando a Port Vila, Vanuatu, em nosso re-enc ontro 

Foi uma navegada muito difícil, e na manhã seguinte chegamos à costa da New Georgia, 
procuramos uma ancoragem que tinhamos pesquisado antes , mas decidimos seguir pelo 
canal entre a ilha de Kolombanagara e New Georgia, para ancorar num pequeno porto 
natural chamado Mbambari na ilha de Kolombangara, que é um imenso vulcão extinto, com 
formato cônico quase perfeito e  montanhas de grande altitude. Logo que chegamos vieram 
canoas com locais para nos vender vegetais, esculturas e simplesmente bater papo. A Marli 
não estava em condições de conviver com ninguém, e eu lhes expliquei a situação. 



 

Kolombangara e suas montanhas, vista da costa Leste  

Na manhã seguinte seguimos para Ghizo, onde existe um campo de pouso e de onde a 
Marli iria partir para o Brasil. 

O lagoon de Ghizo é muito bonito, com barreiras de coral em toda a volta e uma muitas e 
diversas boas ancoragens, que vão desde águas azuis com aparência de atol até um canal 
de rio, no meio dos mangues. 

 

As águas e corais em volta de Ghizo 

Começamos a ver como ela conseguiria chegar à Austrália, pois era necessário voar de 
Ghizo para Honiara num pequeno avião regional, e de lá para Brisbane, onde amigos a 
receberiam por alguns dias até que conseguisse comprar uma passagem para o Brasil. 

Como não temos cartão de crédito, e na época somente um cartão de débito de um banco 
australiano que só funcionaria em Honiara, acabamos tendo que comprar a passagem para 
lá com o dinheiro que estava a bordo, e foi assim que eu me vi com o equivalente a 
duzentos dólares no barco que teriam que durar quase seis meses, até eu poder navegar 
para a Austrália ao fim da temporada de ciclones. 



 

Cadernos e doces para as crianças 

Chegou o dia em a Marli voaria para Honiara, e fui com ela num pequeno barco do 
aeroporto. Nos despedimos e começou meu período de solitário, que duraria até Maio de 
2005, quando naveguei para a Austrália e a re-encontrei lá, na cidade de Cairns. 

Já no dia da saída da Marli eu estava um pouco febril e fui fazer um teste de malária, que 
deu resultado negativo. Mas mesmo assim eu não me convencia, e escrevi um email para 
uma médica que publicara um livro sobre saúde para viajantes, perguntando qual seria o 
efeito negativo de eu tomar um tratamento para malária sem tê-la. Ela me disse que nada 
ocorreria de prejudicial, e decidi tomar o tratamento. 

Como eu viria a saber depois, o medicamento que tomei era o acertado para o tipo mais 
comum de malária naquela região, mas o fato é que eu tinha outro tipo, chamado de malária 
vivax, e não a malária falciparum comum nas Ilhas Salomão. Isso fez com que eu voltasse a 
ter crises da doença outras très vezes, levando o meu peso dos usuais  cinquenta e dois 
quilos para quarenta e seis. 

Mas entre uma malária e outra, esses meses foram uns dos mais ativos e divertidos dos 
anos que passei cruzeirando no primeiro barco.  



 

Ilha Kennedy, no passe Leste do Lagoon de Ghizo 

Este período também veio me mostrar o quanto uma pessoa consegue suportar, pois nos 
momentos de crise da malária eu ainda tinha que me cuidar e cuidar do barco, da 
navegação, cozinhar, lavar roupa, e tinha que fazer isso para sobreviver. Não podia 
sucumbir ao desânimo, comer mal, ficar esperando as coisas acontecerem. Mesmo quando 
a única coisa que queria era deitar, ia atrás de vegetais frescos, pescava e me alimentava 
bem, pois sabia que disso dependia a sobrevivência em meio ao ataque da malária. Claro 
que havia amigos por perto, mas tentei superar as dificuldades sozinho, mesmo sabendo 
que eles sempre me ajudariam. Até dinheiro o Bill me ofereceu se eu precisasse. 



 

Canoas que vinham vender vegetais 

O plano era passar a maior parte do tempo numa área chamada Vona Vona Lagoon, que é 
muito protegida de todas as direções de vento e tem dezenas, senão centenas de ilhas e 
pequenos recantos. Numa dessas ilhas havia uma pousada rústica cujos donos eram muito 
simptáticos e recebiam bem os barcos de cruzeiro, permitindo que pegassem água e 
fomando um ponto de encontro natural da turma. Eles eram Joe, um americano, e Lisa, uma 
natural das Ilhas Salomão, cujo pai era sueco e a mãe nativa das ilhas. A pousada era 
chamada Zipolo Habu Resorto, na ilha de Lola. 



 

 

Lola e Vona Vona Lagoon, lugares para voltar um dia ! 

Não que esse apoio fosse necessário, mas a simpatia do pessoal de terra e a beleza do 
lugar em si faziam de Lola um ponto natural para ficar. A apenas algumas centenas de 
metros da ancoragem podia-se alcançar o oceano, mergulhando por sobre barreiras de 
coral lindas, com água de visibilidade fantástica. 



O fato de ter muito pouco dinheiro restante não era uma grande preocupação, pois como de 
usual tínhamos o barco estocado para seis a oito meses de víveres básicos, e para a 
diversão do dia a dia, se eu quisesse uma bebida ao entardecer, tinha aprendido a fazer 
vinho de arroz com amigos em Vanuatu, de modo que a vinícola Green Nomad estava em 
plena atividade. 

          

Vinho de arroz feito a bordo do Green Nomad 

Assim, dos cem dólares que restavam decidi gastar logo a metade comprando diesel, de 
modo que nem por acidente eu pudesse gastar o dinheiro e ficar com pouco combustível. 
Como o barco estava estocado para dois, e a gora eu estava só, até virei uma espécie de 
mercado onde vendia alguns dos excedentes para os amigos menos previdentes, do tipo 
uma jarra de café solúvel, uma garrafa de azeite de oliva, cigarros que tínhamos para dar de 
presente aos locais e outras especiarias. 



Uma das coisas que resolvi fazer em Lola foi alterar o layout da cozinha, fabricando um 
armário elevado com escorredor de louça, isso usando apenas os materiais a bordo, e 
assim por uma semana nem punha a cara para fora, ficando tão isolado que Joe e Lisa 
chegaram a mandar as filhas para ver se eu estava bem. 

Meu contato com o mundo exterior era muitas vezes somente através dos encontros 
marcados via rádio SSB, normalmente pela manhã e ao fim da tarde. Assim podia saber do 
paradeiro dos membros da família de vagabundos dos mares do sul.  

Essa família foi aumentada por dois outros barcos, o catamaran Mau, com Bill e Uli, e o 
outro catamaran Storm Bird, com Kadari, Sonia, Ari e Ivy. 

Bill, um inglês reformado da marinha real, com sua barba e expressividade me fazia lembrar 
do Capitão Haddock, dos livros de Timtim, e tinha conhecido Uli, uma enfermeira alemã, em 
Portugal. Kadari um australiano que usava uma saia de pele de onça, e era um especialista 
em coqueiros, tendo ganhado a vida retirando cocos de locais públicos na Austrália entre 
outras coisas, viajava com sua companheira Sonia e os filhos, um menino e uma menina.  

 

Bill, Ulli, Gabriel, Anna, Nick, Kadari, Sonia e as  crianças Ary e Ivy, Kathy, Suffyo, Caludia e 
Majjham 

Às vezes ficávamos todos separados, com cada barco numa ilha ou lagoon diferente, e 
depois havia períodos mais sociais, em que nos juntávamos e fazíamos boas festas, 
pescarias, passeios em terra. 



 

Edi, de costas, Maho, Fanny, Salomé, Matt, Brad e C olombe, numa das ilhas de Vona Vona 

Eu saía muito para mergulhar e pescar, pois as ilhas em volta de Lola e as barreiras de 
coral tinham uma vida marinha fantástica. Havia um local onde um certo tubarão seguia um 
padrão curioso: ele me deixava tentar pescar durante uns quarenta minutos a uma hora 
sem aparecer, mas findo esse período lá estava ele, mostrando quem era o dono da área. 
Quando ele chegava eu saía da água, pois a idéia de pescar um peixe e tê-lo se debatendo 
na ponta do arpão perdia toda a atratividade. 

 

Rendova ao fundo, com Lola à direita, demais ilhas dentro de Vona Vona Lagoon 



Num dia saí da água após a chegada do meu amigo tubarão e quando já estava no bote, de 
pé e para tirar a âncora, reparei que a água sendo tão transparente, eu nem precisava 
mergulhar para ver os peixes. E lá embaixo estavam duas garoupas grandes, me olhando, 
dora das suas tocas, sabendo que dali eu não representava perigo. Fiquei ali olhando 
aqueles animais, e toda aquela beleza até o sol me aquecer demais, mas foi um espetáculo 
fantástico. 

Havia chegado a Lola um barco com uma casal alemão de meia idade. Batemos papo e ele 
ficou surpreso quando perguntei se haviam estado em Tikopia, uma ilha com etnia polinésia 
no extremo Leste das Ilhas Salomão. Perguntou como eu sabia, e eu disse apontando o 
colar de onde ependia um anzol feito de carapaça de tartaruga com estilo muito peculiar: 
por isso aí no seu pescoço. 

Eles me convidaram para jantar e quando chegeui, sem a menor cerimônia o homem me 
perguntou se eu podia  subir na luz de cruzeta dele, para ver poque não funcionava. 
Educadamente disse que estava ali para jantar, mas que na manhã seguinte faria esse 
favor. Assim fiz, e como estava habituado a fazer serviços assim apareci com todo o 
material organizado como um profissional da área, resolvi o problema dele e me mandei 
para mergulhar.  

Numa tarde depois de ficar algumas horas pescando mergulhando até uns dez metros de 
profundidade, senti uma febre e tive certeza, a malária estava voltando. Decidi sair na 
manhã seguinte para Ghizo, onde havia um hospital. Naveguei de Vona Vona até uma 
ancoragem em Kolombangara chamada Ringgi Cove, passando pelo canal entre as Ilhas de 
New Georgia e Arundel, chamado Diamond Narrows, e em frente á cidade de Noro, onde 
funciona uma fábrica processadora de atum, de propriedade de japonêses, como não 
poderia deixar de ser. 



 

Os vários acessos de malária diminuiram o meu peso em 10% 

Dormi em Ringgi Cove, sem sentir nenhum mal estar, e por volta das quatro da manhã 
segui caminho rumo a Ghizo. Entrei pelo passe Noroeste para o lagoon de Ghizo, e já 
dentro das águas protegidas vi uma nuvem de tempestade se aproximar, com muita chuva, 
o que iria tirar completamente a visibilidade. Nesse instante começou um acesso forte da 
malária, e a febre começou a subir repentinamente, chegando a quarenta e um graus. 
Nessa situação tive que tentar manter o barco na mesma posição, pois não havia 
visibilidade para avançar. O acesso da doença foi o mais forte que tive, fazendo com que eu 
ficasse sentado do lado da roda de leme com tremores muito fortes. 

A situação parecia bastante séria, mas para ajudar a nuvem passou e a visibilidade 
retornou, e o fato de saber que a ancoragem próxima do hospital estava a menos de cinco 
milhas e que lá talvez eu pudesse pedir ajuda a algum barco para me levar ao mesmo fez 
com que eu persistisse e conseguisse levar o barco até o destino. 

Chegando lá fiz sinal para o Nick, do Thank Girl, que veio me buscar de bote e me 
acompanhou até o hospital. 

Testes feitos e medicamenos receitados, voltei para o barco, e Gabriel, que tinha vindo de 
outra ilha para me dar um apoio se necessário, me levou jantar naquela noite. 

Passei uma semana ancorado em frente de um bar chamado PT109, em alusão ao número 
da lancha torpedeira que era comandada pelo então futuro presidente dos USA na segunda 
guerra mundial e que foi afundada no canal entre Ghizo e Kolombangara. 



Ali escutava música e festa vindos de terra, enquanto a lenta recuperação da malária se 
dava. Assim que em senti forte o suficiente resolvi ir para outra ancoragem mais tranquila, 
onde pela primeira vez encontrei o Storm Bird. O Zazen estava por lá, com o Majjham e a 
Suffyo. Eles várias vezes me convidaram para comer, sabendo que es estava com pouca 
energia para cozinhar. 

 

Recifes em volta de Ghizo, com Vella Lavella ao fun do 

Os dois ficaram amigos de um casal num barco de charter australiano, com compressor de 
mergulho, e num recife ali perto mergulharam várias vezes no naufrágio de um navio 
japonês afundado por aviões americanos durante a segunda guerra mundial, no qual viram 
centenas de garrafas de sakê vazias, mostrando que este era um navio de suprimentos cuja 
perda deve ter sido muito sentida. Felizmente  nenhum tripulante  morreu, pois o 
comandante levou o navio para águas rasas antes de afundar, ficando a proa a menos de 
15 metros de profundidade. Até eu consegui descer até a proa do navio apenas em 
mergulho livre. 



 

 

Kolombangara vista de dentro de uma ancoragem em Gh izo, onde encontrei o Storm Bird 

Por causa da malária tinha passado muito tempo sem limpar o fundo do barco, e agora o 
Green Nomad parecia um recife de coral por baixo. Assim resolvi voltar para um local do 
lagoon de Ghizo que tivesse águas transparentes e profundas, longe de qualquer rio ou 
mangue, pois assim o risco de algum crocodilo ir chegando de surpresa era menor. Mesmo 
assim, limpei o barco sempre olhando para o fundo, que descia de 10 a 30 metros bem 
rápido ali, e a sensação não era nada boa. Havia cardumes de pequenos peixes que 
ficavam em volta do barco, e me lembrei do livro do Amyr Klink em que ele ficava limpando 
o casco de olho nos peixinhos, que se sumissem poderiam ser sinal de que algo grande 
estava se aproximando. 

Com o barco limpo fui para Liapari, uma ilha colada a Vela Lavella, com um canal 
maravilhoso entre as duas. Lá estavam o Mau, o Tartaruga e o Zazen. O mergulho por fora 
das barreiras de coral ali era muito bom, com cardumes de peixes enormes, chamados 
pelos Franceses de Napoleão, maiores do que eu. Assim ia passando o tempo, 
recuperando a força e me divertindo com a turma. 



 

 

Majjham, Gabriel e Suffyo na ilha de Liapari, a peq uena á direita da imagem de satélite 



Uma coisa incrível foi o passeio que fizemos com três botes amarrados um no outro, 
derivando pelo canal entre Liapari e Vela Lavella. A água era de um azul transparente 
inacreditável, e nós iamos deitados nos botes olhando para dentro da água, vendo tudo no 
fundo. 

 

Derivando no canal entre Liapari e Vella Lavella 

Em Liapari havia um estaleiro com carreira para barcos de serviço, e conhecemos o gerente 
e sua espôsa, ele da Nova Zelândia e ela nativa das Ilhas. A beleza em terra era 
indescritível, com vegetação e coqueiros, flores, tudo num colorido fantástico. 

Resolvi voltar para Vona Vona, e dessa vez passei pela entrada Oeste do Lagoon, num 
labirinto de ilhas e corais de tirar o fôlego. Navegando em solitário eu deixava o barco num 
rumo seguro e ia para o mastro subir até a primeira cruzeta, para encontrar o caminho 
imediato à frente pela coloração da água, usando óculos de sol polarizados. Visto o 
caminho voltava para a roda de leme e corrigia o rumo. 



 

Procurando o caminho por entre os corais 

Assim fiz por quatro dias, até chegar novamente a Lola. Parei em algumas ilhas lindas ao 
longo do caminho. 

Em uma delas recebi a visita do Tony, escultor, que já tinha conhecido em Lola. As 
esculturas das Ilhas Salomão são lindas, com temas variados, madeiras de várias cores, e 
algumas com incrustrações de concha de nautilus. Eles fazem isso tudo sem nem ter 
ferramentas adequadas, usando facas afiadas, pedaços de destroços da segunda guerra 
mundial. 

Encomendei um nuzo nuzo, que é uma escultura usada como figura de proa nas canoas de 
guerra, sendo que se essa figura segura entre as mãos um pássaro, a missão é de paz, se 
segura uma caveira, melhor não ficar para saber do que se trata. O preço combinado foi um 
faqueiro, presente nosso de casamento. Facas e garfos a gente acha em qualquer lugar, 
não é? 



 

Tony e minha nova escultura 

Voltei à vida dura de antes em Lola, com mergulhos, pesca e encontros com alguns dos 
membros da famíla, quando estes iam e vinham. Ia pouco a terra, ao ponto dos hóspedes 
da pousada do Joe e Lisa chegarem a mandar o barco com um dos funcionários me 
convidar para jantar no restaurante, pois queriam conhecer aquele ermitão que ficava 
sozinho o tempo todo. 

Houve também períodos bem sociais, como no fim do ano, quando fizemos uma bela festa 
na pousada, com toda a turma dos barcos. 



 

Thank Girl numa moldura pintada 

Uma festa bem interessante foi a decidida na tarde do dia vinte e quatro de Dezembro, 
quando vimos que o tempo ia ficar calmo. Juntamos o Green Nomad, o Nyathi, o Zazen e o 
Joceba todos a contrabordo, com a âncora do Green Nomad segurando todo mundo, e 
fizemos uma grande festa, com decoração dos barcos, música, sakê feito a bordo e tudo. 
Até Lisa e alguns moradores de Lola vieram participar. O pessoal do Tartaruga, Mektoub e 
Thank Girl tambem participou, embora não tenham vindo a contrabordo por motivos óbvios. 



 

Manhã após festa na ancoragem de Lola. Zazen, Green Nomad, Nyathi e Joceba 

O Thank Girl era um barco de alumínio de quilha retrátil, de uns trinta e seis pés, e ajudou a 
plantar mais uma semente para o futuro Green Nomad, que agora é um Kiribati 36. 

Depois de tanto tempo de boa vida fui premiado com mais um retorno da malária, e tive que 
ir com o barco para Munda para fazer testes e receber tratamento. Como fui assim que senti 
os primeiros sintomas, não cheguei a ficar tão mal quanto da segunda vez. O problema é 
que lá diagnosticaram a malária que tinha errôneamente como falciparum, e tomei o 
tratamento para esta apenas. Isto viria a causar mais uma crise em grande estilo. 

Aproveitei para conhecer a área em volta de Munda, que tem ancoragens belíssimas. A 
própria cidade tem bastante interesse, com um ótimo mercado de frutas. lojas chinesas com 
todos os suprimentos e algumas pousadas e operadoras de mergulho, além de paisagens 
lindas. 



 

Storm Bird na ancoragem em frente a Munda 

Ali nós da família de moradores dos mares do sul tomamos conhecimento de um novo tipo 
de máquina, que só o Majjham já conhecia de nome. A Kathy já tinha partido com o Gabriel 
para outra ilha quando soube que um amigo enviara da Austrália um presente, que estava 
na alfãndega de Munda aguadrando poe ela. Assim ela me pediu para ir lá tentar levantar a 
encomenda alegando que era um favor e que ela não voltaria para Munda. 

Acabei conseguindo, e foi assim que um grupo se juntou no Green Nomad, tendo todos 
passado três a quatro anos longe de qualquer grande centro de consumo, para abrir a caixa 
e olhar o que era e para que servia esse tal de Ipod. 

Em Munda não resiti e comprei outro nuzo nuzo, mais bonito que o primeiro, e dessa vez a 
troca foi por um jogo de brocas. 

Já era quase final de Abril, e a Marli ainda não tinha voltado do Brasil. Meu visto para estar 
nas Ilhas Salomão iria vencer no fim do mês, e eu não queria renová-lo, embora fosse 
possível. Acabamos decidindo que ela não iria voltar para as Ilhas Salomão, mas sim ficar 
mais tempo no Brasil e só viajar para me encontrar quando eu chegasse à Austrália. Este 
trecho de novecentas milhas náuticas eu iria fazer em solitário. Isso também economizaria o 
custo da passagem da Austrália para as Ilhas Salomão, nada barata, e que representava 
metade das economias que ainda nos restavam depois de três anos vagando pelas ilhas do 
Pacífico. 



Outra razão que fez decidir não renovar o visto e ficar mais tempo foi o fato de ter o 
pressentimento de que a malária ainda estava escondida em algum lugar, e que mais uma 
crise poderia comprometer a minha habilidade de navegar o barco, ou pelo menos me 
obrigar a esperar bastante tempo. 

Assim dei a saída do país em Munda e voltei para Vona Vona, onde iria ficar alguns dias 
aproveitando o lugar e preparando tudo para a travessia. Lá estava o Storm Bird, e 
aproveitamos a ancoragem juntos, com as crianças sempre entretidas com os meninos e 
meninas locais. 

 

 

Ancorado antes de partir para a Austrália. Ary e Iv y se divertem com as crianças locais. Fotos 
tiradas por Sonia e kadari do Storm Bird 

Na última hora o Gabriel do Tartatuga veio se juntar a nós, e soube que a Kathy tinha 
voltado à Austrália, e que ele também iria navegar em solitário para Cairns, na Austrália. 

Chegou o dia da saída, e eu e Gabriel saímos juntos pelo passe de Munda, observando a 
majestosa ilha de Rendova por todo aquele dia. Sabíamos que iríamos ter condições pouco 
favorávies até podermos livrar  o arquipélago das Louisiades, parte da Papua Nova Guiné, e 



guinar para Sudeste em direção a Cairns, num trecdo de duzentos e cinquenta milhas 
inicialmente com pouco vento e depois com vento apertado de proa. A primeira noite trouxe 
um vento duro de sul, e Gabriel chegou a pensar em voltar, pois tinha um problema no 
motor. Eu por sinal também tive um super-aquecimento no meu, mas como o vento voltou a 
permitir velejar, o desliguei e disse ao Gabriel que iria continuar, nem que levasse um mês 
para chegar. 

 

Tartaruga e Green Nomad na manhã da partida para a Austrália. Foto tirada por Storm Bird. 

Assim fomos, Gabriel persistindo e depois das Louisíades o tempo se firmou num belo 
Sudeste com condições de ventos alíseos, o leme de vento passou a fazer todo o trabalho, 
e duas vezes por dia eu e Gabriel nos falando pelo SSB, mas sem contato visual, visto que 
Tartaruga, ao contrário do que indicava o nome, andava mais do que o primeiro Green 
Nomad. 

Tinha a bordo uma músca dada pelo Majjham que incluía sons de baleias, e um dia estava 
na cozinha lavando louça e ouvindo essa música, mas achei que os sons de baleia estavam 
mais fortes e mais reais, saí e vi um grupo de baleias piloto acompanhando o barco, e 
assim ficaram por quase uma hora. Seria o som da música o responsável? 



 

Baleias piloto acompanham o Green Nomad em sua últi ma travessia comigo 

Após oito dias estávamos chegando ao passe da grande barreira de corais da Austrália que 
dá acesso a Cairns, quase à noite, de modo que reduzi a velocidade do barco, e Gabriel fez 
o mesmo, fazendo com que nos juntassemos no final da viagem. Eu esperei até 
amanhecer, mas Gabriel entrou lá pelas três da manhã, resolvendo confiar nas cartas 
eletrônicas. Do passe até a Marlin Marina, onde se teria que ir para fazer a entrada e 
inspeção de quarentena, ainda são umas vinte milhas de navegada, e eu resolvi esperar 
para ter visibilidade e não confiar apenas nas cartas e GPS. 

Velejei praticamente o caminho todo por dentro da barreira de coral até o canal final de 
acesso à cidade de Cairns, e umas duas horas antes da chegada chamei pelo rádio para 
informar a chegada e agendar a visita da equipe da quarentena e da alfândega, que como 
na Marlin Marina não exsite área isolada para esse fim( isso em 2005 ), tem que estar no 
cais quando você encosta. 

Depois desse chamado, parece que o meu organismo recebeu o sinal verde para relaxar, e 
uma febre começou, de modo que quando encostei o barco no cais já estava com uma crise 
de malária totalmente desenvolvida e trinta e oito graus e meio de febre. 

Foi interessante ver a expressão do oficial da quarentena quando perguntou por mera 
formalidade se havia alguem doente a bordo, e eu disse sim, um caso de malária. 

Essa foi a última travessia do nosso primeiro barco em nossas mãos. Ele tinha sido nosso 
lar e nossa nave de aventuras por dez anos, e pouco mais de uma ano depois estaríamos 
entregando-o a um novo dono para novas aventuras. 



 

Green Nomad de nova cara, um Kiribati 36 em alumíni o com quilha retrátil, em Paraty 

Quanto a nós, já estamos a caminho novamente, em nosso recém construído Green 
Nomad, que desenhamos em parceria com o escritório Roberto Barros Yacht Design, 
nomeando o desenho Kiribati 36 em alusão a outro de nossos lugares preferidos no 
planeta, que já foi assunto de outro artigo como este, e que pode ser lido clicando aqui. 
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