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13 de setembro de 2009
Em Rarotonga 
– Domingo realmente é dia 
de ir na missa e ninguém faz 
outra coisa

2 de outubro de 2009
Chegada em Niue, o menor país do 
mundo, com uma população de 1,4 
mil pessoas

17 de agosto de 2009
A última parada em 
ilhas da Polinésia 
Francesa: Bora-Bora
– Depois de mais de 
três meses viajando 
por ilhas e atóis em 
um dos lugares mais 
bonitos do mundo

25 de junho de 2009
Perto da linha do Equador
– Já se vai mais de ano sem ver 
neblina, passar um domingo debaixo 
da coberta, usar guarda-chuvas e 
assim por diante. O calor não tem 
dia pra acabar, ao menos enquanto 
estivermos perto da linha do Equador

6 de outubro de 2012
Chegada na África do Sul:
- Agora é só comemorar porque aqui, 
o Canela completa uma volta ao 
mundo.Daqui ele saiu há 30 anos

26 de novembro de 2012
Cruzaram o Meridiano de Greenwich, 
passando do lado leste para o lado 
oeste do mundo

22 de junho de 2009
Em Raroia, na Polinésia 
Francesa, o sistema de 
trocas funciona: 
– Fomos encomendar pão 
e o pagamento era cinco 
cervejas. Tudo é caro, 
pelo local ser isolado

4 de maio de 2009
Completados 200 dias de viagem, no 
arquipélago de Galápagos

17 de novembro de 2012: 
O dia da volta, saindo da Cidade do 
Cabo, na África do Sul:
- Chegou o dia da partida! Pensamos 
nesse dia diversas vezes e de 
diversas formas. Pensar nesse dia já 
deu aquele frio bom na barriga com 
gostinho de estar a caminho de casa. 
Vamos ter aproximadamente 30 dias 
para brincar com esse sentimento de 
estar voltando para casa. 

17 de dezembro de 2012
Chegada no Rio de 
Janeiro, depois de 29 
dias de travessia desde a 
África do Sul:
- Chegou o dia da alegria. 
Acho que pouco portos do 
mundo têm essa ‘vibe’ que 
o Rio tem. Chegar aqui por 
mar é especial!

21 de dezembro de 2012
Chegada prevista em 
Canela

16 de outubro de 2008
Saída de San Diego

5 de novembro de 2008
Chegada em Ensenada, a 
primeira parada no México

23 de dezembro de 2008
Parada em Nuevo Vallarta, no 
México: no Resort Paradise 
Village, os tripulantes do Canela 
aproveitaram as mordomias de 
um hotel cinco estrelas, como 
duas piscinas, escorregador e 
até três tigres (de verdade!)

26 de dezembro de 2008
Natal em La Cruz, no México: 
participaram de uma ação 
beneficente para crianças 
pobres. Ajudaram a empacotar 
brinquedos para 400 crianças

16 de fevereiro de 2009
Com dois dourados grandes, os 
guris ganharam um campeonato 
de pesca em El Salvador

10 de março de 2009
Visita de Libório, pai de 
Augusto e Gustavo, para a 
etapa entre a costa da Costa 
Rica, desde Tamarindo até 
Golfito.

28 de março de 2009
Completada a primeira etapa da 
viagem: chegada na Cidade do 
Panamá 163 dias (3,5 mil milhas 
e 6,5 quilômetros) depois da 
saída de San Diego

22 de outubro de 2010
Chegada em Ensenada, para a 
entrega do Manatea. 
– Exatamente dois anos atrás 
estávamos neste mesmo lugar 
iniciando nossa tão sonhada 
volta ao mundo.
Augusto, Cláudio e Gustavo 
ainda passariam por San Diego 
para rever amigos

28 de janeiro de 2009
Completados 100 dias no 
mar

16 de outubro de 2009
Completado um ano 
velejando

26 de outubro de 2009: 
Na Ilha de Tonga, uma 
bebida marcou a viagem dos 
aventureiros: O Kava 

PRIMEIRA ETAPA: 
San Diego, México, Guatemala, El 
Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá
outubro de 2008 a março de 2009

SEGUNDA ETAPA: 
Galápagos, Polinésia e Nova 
Zelândia
abril de 2009 a março de 2011

TERCEIRA ETAPA: 
Austrália, Indonésia, Mar Vermelho 
e Canal de Suez
março de 2011 a março de 2012

QUARTA ETAPA: 
Europa e Brasil
março a dezembro de 2012
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29 de maio de 2012
Ainda nas Maldivas, os guris 
tiveram um problema com uma 
bomba do barco e, por causa disso, 
não podiam usar a energia, nem os 
ventiladores:
– Mais uma noite de penumbra e 
calor. 

10 de setembro de 2012
Ainda em Madagascar, o motor do bote 
foi furtado. Os tripulantes do Canela 
até tentaram evitar um novo furto com 
trancas, mas o tanque e a gasolina do 
barco também sumiram

8 de outubro de 2011
Preservação do meio ambiente:
– Na Indonésia, vamos tentar 
fazer com que as garrafas 
tenham um reaproveitamento, 
e não sejam queimadas como 
todo o lixo é feito nessas 
pequenas ilhas

10 de agosto de 2011
Savu, ilha ao lado do Timor 
Leste
– Fomos jantar na casa da Elze. 
Com comidas típicas da região, 
tivemos banquete, à luz de um 
lampião, já que em boa parte 
da ilha não há energia elétrica

1 de novembro de 2011
Casamento do amigo Geraldo
- Juntar 10 canelenses em uma 
ilha na indonésia não é a coisa 
mais fácil do mundo. E, mesmo 
assim, aqui estamos
Chuva na Indonésia:
- Chove toda a noite, o que está 
nos fazendo criar um sistema 
de captação da água da chuva. 
Passamos meses sem ver um 
pingo d’água. Isso é novidade e 
vamos ter que nos adaptar

18 de março de 2012:
Sri Lanka
– Não se pode viajar de barco pela 
costa, somente deixar o barco 
no porto de chegada. Estamos 
“terráqueos” no Sri Lanka. Ainda 
bem que o hotel custa barato. 
Dorme-se por US$ 10 para 3 
pessoas, em um quartinho com 
banheiro, ventilador e na beira da 
praia8 de junho de 2012

Descendo a costa leste da África, na 
altura da Somália, Quênia e Tanzânia:
– Quando eu penso nesses lugares eu 
imagino os caras de tanga com uma 
lança na mão correndo atrás de um 
leão, ou um leão correndo atrás deles

1º de agosto de 2012
Augusto, Gustavo e Bruno decidiram 
ter uma experiência de alpinismo nas 
ilhas Reunião
– Na saída, o Gustavo já reclamava 
de dor nas costas, o Augusto de dor 
de estômago e o Bruno fez o último 
apelo pela desistência, mas mesmo 
assim partiram felizes da vida rumo ao 
desafio

13 de julho de 2011
Completos mil dias da saída 

8 de abril de 2012
Chegada à Malé, a capital das 
Maldivas:
– A ilha é ocupada 100 % por 
edificações. Ao lado, há a ilha 
de Hulumale, onde se encontra o 
aeroporto e espaço para que o país 
se desenvolva mais. A ilha foi feita 
artificialmente e ainda está pouco 
ocupada, mas é aqui que os barcos 
ficam ancorados. Quando se quer ir 
para Malé é só pegar um ferry boat

12 de dezembro 
de 2011
Adotaram 
um gato, que 
encontraram pela 
rua. O animal 
foi batizado 
de Teman. 
Ele chorou e 
comeu bastante 
e morreu dias 
depois

5 de novembro de 
2011
Em direção a Tua Pejat 
(sub-distrito das Ilhas 
Mentawai) para fazer 
compras:
– Motorando com mar 
picado e vento contra: 
nada confortável. 
Pedimos que enviem 
mensagens para alegrar 
o nosso dia

18 de dezembro de 2011: 
Koh Phi Phi, na Tailândia:
– Chegamos na famosa praia 
onde foi filmado o filme A Praia, 
com o Dicaprio. A ancoragem é 
cercada por paredões e àgua 
cristalina

1º de fevereiro de 2012: 
– Entre Bali e o norte da 
Sumatra, passamos três meses 
somente surfando e velejando. 
A turma estava louca por uma 
festinha

29 de março de 2012: 
Nas Maldivas, 
a pesca da tão 
esperada Lagosta:
– Os guris foram 
pescar e voltaram 
com dois peixes e 
uma lagosta

18 de maio de 2011
Saída de Cláudio, que vai para 
os Estados Unidos seguir novos 
projetos. João e Bruno estão em 
Perth, na Austrália. Augusto e 
Gustavo esperam a chegada de 
Leonardo Brent, o Rasta

12 de novembro de 2009
Chegada na Nova Zelândia

8 de junho de 2010
Completados 600 dias de Destino 
Canela e seis meses na Nova 
Zelândia (onde trabalharam em 
megayatchs, fazendo limpeza e 
manutenção)

2 de julho de 2010
Surf na famosa ilha de Tavarua, 
em Fiji: 
– Nessa ilha é proibido o surf, a 
não ser nos sábados, das 8h ao 
meio-dia. Somente quem está 
hospedado no resort da ilha é 
quem pode desfrutar das
ondas

8 de agosto de 2010
Conheceram as ilhas 
de Blue Lagoon, onde 
foi rodado o filme 
Lagoa Azul, na Islândia

29 de agosto de 2012
Em Madagascar, os aventureiros viram 
ruas de terra, inexistência de saneamento e 
galinha e ganso correndo pela rua

1 de março de 2011
Augusto e Cláudio voam para a 
Nova Zelândia para trabalhar por 
três semanas no Kaori, mesmo barco 
que trabalharam no ano passado  
em Auckland. Além disso, Bruno e 
João foram ao oeste da Austrália 
trabalhar nas colheitas de tomates 
e uvas e reencontrariam os amigos 
na Indonésia. Gustavo fica sozinho 
no barco
– Fizemos de tudo: trabalhamos 
em fazenda catando tomate, 
de faxineiro, lavamos pratos, 
trabalhamos como pedreiros e 
pintores

A embarcação foi chamada inicialmente 
de Golovan (que significa vagão de ouro) 
e foi construída durante cinco anos, há 
pelo menos 30 anos. Ele foi projetado por 
Bruce Roberts e é do modelo Mauritius 43’
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