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ALASKA

por Jeffrey Myers
fotos Nick LaVecchia
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Antes de começar a contar sobre essa 
aventura no Alaska, preciso dividir com vocês 
que é em viagens como essas que sentimos 
realmente o que é cair na estrada. 
De última hora, com quase nenhum 
conhecimento da viagem que faríamos 
e a expectativa do desconhecido, acreditando 
somente na recompensa de chegar ao destino.
“Get in the Van” é um projeto, um capítulo 
desta ‘novela da vida real’.

Antes de partir com o Van Project, 
deixe-me apresentar os passageiros.

BILLY HUME
Surfista de Outer Banks, 
Carolina do Norte. Vive 
agora no sul de Wilmington, 
a 4 horas de sua antiga 
casa. Billy é conhecido 
por seu estilo fluido e pelo 
seu ótimo bom humor. 
É sempre o primeiro a ser 
procurado pelos fotógrafos, 
filmmakers e outros 
surfistas, para curtir surf 
trips para qualquer lugar 
que seja. O cara perfeito. 
Basta um café pela manhã 
e um jack n’ ginger à noite, 
e está ótimo.  

BEN MCBRIEN
Natural de Manahawkin, 
Nova Jersey, no principal 
lado da ilha de Long Beach, 
vive agora em Philly com 
sua amável esposa e duas 
filhinhas, Sugar e Sailor. 
McBrien é em absoluto 
o mais subestimado 
profissional da Costa Leste 
dos EUA. Mas também 
pouco se importa com isso, 
com o que pensa a mídia 
e os juízes de campeonatos. 
Escolhe seu próprio destino, 
surfar melhor do que eu 
e você, que lê este artigo. 
Surfa com a incondicional 
beleza do seu talento 
explosivo. É pegar ou largar. 
Surfa com qualquer tipo 
de prancha. Mr. McBrien é 
sarcástico e dotado de um 
senso de humor realista. 
Sempre que você precisar 
de algo para comer, já sabe 
a quem recorrer.

JEFFREY MYERS
Este que lhes falo. Surfista 
nascido e criado na parte 
rica de Virginia Beach, 
radicado em Outer Banks, 
na Carolina do Norte. 
Terminou os estudos e saiu 
em busca de uma carreira 
profissional no surf. 
Um individualista, 
apaixonado por pregar 
peças nos outros. 
Gosta de viver o momento, 
e usufrui ao máximo 
de tudo que está ao seu 
redor. Fora de temporada 
se envolve em alguns 
namoros que quase nunca 
dão certo, usa o MySpace 
e paga a conta do bar.

NICK LAVECCHIA
Nick é um fotógrafo 
de primeiríssima classe 
e vive em York, Maine. 
O melhor que posso falar 
de Nick LaVecchia é indicar 
o seu próprio site – 
nicklavecchia.com –, 
que você verá com os seus 
próprios olhos. 
Nick já publicou em revistas 
como a Surfer Magazine, 
Drift, The Surfer’s Journal, 
Transworld Surf, ESM, Vox,  
N’east, Line-Up, Transworld 
Skate, e agora nesta ALMA 
SURF. Além de ser um 
brilhante fotógrafo, é dono 
de uma alegria contagiante. 
Foi o responsável pelas 
imagens desta trip.

JOEY CARTER
O visionário por trás 
de tudo isso… Joey Carter 
é a própria van. 
O responsável por formar 
essa família. Nasceu 
em Peterborough, 
New Hampshire, e passou 
a juventude e seus anos 
de escola em Miami, 
na Flórida, um verdadeiro 
epicentro cultural de lindas 
mulheres, armas, clubes 
e uma abundância 
de adolescentes e seus 
círculos de convívio. 
Joey circulou na atmosfera 
cultural de Miami, mas 
voltou para a boa vida 
que tem em NE. Faz snow, 
surfa point breaks sem 
crowd, joga hóquei, pesca, 
tem qualidade de vida. 
Joey agora adquiriu sua 
mais nova amiga, uma
 linda filha chamada 
Maleeha. Pai dedicado, 
é de longe o cara mais 
ocupado desse mundo. 
Filmmaker. Um herói!
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Saindo de Norfolk, Virgínia, fui até Seattle e juntei-me a Billy 
Hume, que tinha comido algo estragado e mal conseguia juntar 
forças para embarcar no voo que nos levaria às paisagens 
gélidas e exóticas do Alaska. 
Assim que chegamos em Yakutat, tivemos nossa primeira visão 
do oceano Pacífico. Frio, vento, um lugar inóspito. Do avião 
vimos algumas linhas no mar que mostravam boas condições 
para o surf. Esquerdas de sonho perfeitamente desenhadas 
por vento terral, que as deixava convidativas.
Fomos recepcionados por Ben McBrien, Nick e Joey. As boas 
novas eram as incríveis acomodações, e o aluguel de uma van 
que nos levaria aos picos. Mas, como não tínhamos nenhuma 
informação das ondas, precisaríamos primeiro encontrá-las.
O tempo estava exatamente frio, assim como já esperávamos 
encontrar no Alaska. Uma maravilhosa paisagem de inverno, 
muito gelo. Montes de neve caindo, e a sensação de conforto 
e aconchego. Assim que chegamos, descobrimos que 
as melhores ondas do Alaska só eram acessíveis por barco. 
Mas que ninguém arriscava muito em alto mar. Arrumamos 
nossos equipamentos, fomos até uma marina e pedimos 
uma carona para alguns pescadores. Porém, o mau tempo 
foi o culpado por algumas respostas negativas. 
Aliás, dar uma volta pelo Alaska durante uma tempestade 
de neve não é realmente uma das coisas mais seguras 
a se fazer. Resolvemos então esperar por melhores condições 
para partir à caça das ondas.
Fomos vítimas no Alaska do ‘andar em círculos’. As pequenas 
cidades de pesca são muito parecidas entre si, e com a cobertura 
da neve, ficam ainda mais semelhantes. Virou até piada 
o número de vezes que nos perdemos, até encontrarmos a trilha 
boa. O tempo melhorou um pouco e o céu chegou a limpar 
por alguns segundos, momento em que olhamos e percebemos 
a pureza que nos cercava. A visibilidade era de apenas uns 
40 metros, o que nos fazia literalmente pirar.
Na cara do pico, ondas abrindo para a esquerda estavam 
perfeitamente aperfeiçoadas pelo vento terral. Olhando o mar 
de dentro da van, ficamos convencidos de que era uma 
miragem, algo surreal. Naquele momento, tamanha brancura 
da natureza, começamos a falar muitas coisas, e uma delas 
foi que tínhamos encontrado o pico mais perfeito para o surf. 
Porém, para nosso azar, um pequeno trecho da estrada 
que dava acesso à praia estava totalmente coberto de neve, 
inacessível à van. Entramos num princípio de pânico por 
estarmos perdendo tudo aquilo, com ondas quebrando 
umas atrás das outras, solitárias, perfeitas. O sol teve ainda 
a audácia de aparecer em meio à nossa insanidade coletiva. 
Até que um anjo enviado dos céus apareceu do nada, 
pilotando uma picape branca, parou e perguntou: 
“Vocês estão perdidos?”
Em alto e confuso som, nos atropelamos para falar: 
“Bem, na verdade, não. Você vê aquela onda ali, atraves-
sando esta baía? Aquela que quebra sempre no mesmo 
lugar? Nós precisamos chegar até lá e não temos nem 
conhecimento, nem equipamentos para alcançar o pico, 
muito menos um barco.” Mark, o anjo, falou poucas palavras: 
“Peguem suas pranchas e seus wetsuits e me encontrem 
na marina às 17h para o fim de tarde”. 
Foi uma bênção. Já tive a sorte de viajar por cada canto deste 
mundo e com cada um desses parceiros de trip, e nunca 
tinha visto nenhum deles se mexer tão rápido para pegar 
as coisas e acelerar. Em minutos, estavam na saída da marina.



O barco tinha uma 
cabine confortável 
e quente, embalada 
por uma ótima session 
de músicas que 
preenchiam o ambiente. 
Mark foi sem dúvida 
nenhuma o sujeito mais 
gentil que conheci em 
todas as minhas viagens 
pelo mundo, além de 
ser extremamente 
organizado e pontual.
A luz do dia não poderia 
estar melhor, dourada, 
com ventos offshore. 
Joey e Nick LaVecchia 
pensavam em como 
registrar a nossa primeira 

foto, e começaram a avaliar todas as peculiaridades que 
compunham aquele cenário. Assim que nos aproximamos 
da enseada, navegando em direção ao pico, chegando por 
detrás da onda, pulamos n’água com ansiedade para fazer 
aquele surf, que ajudou também a aquecer um pouco 
o corpo naquele gelo, remando desesperadamente para 
alcançar logo as ondas e amenizar todos os impactos.
Com a iluminação quase perfeita e horas de garantia de sol, 
que nos aqueceu pelo menos o mínimo, demos braçadas 
e deslizamos com absoluto esquecimento do mundo real. 
Após a sessão, pairou um silêncio entre nós. A energia 
daquele momento só se fazia mostrar em leves sorrisos em 
nosso rosto. O amigo Mark nos convidou para um belo jantar, 
demonstrando mais uma vez camaradagem. Comemos muito 
bem e aproveitamos para tomar várias cervejas alaskianas.
Mark vive em Yakutat e toca um negócio no ramo de pesca. 
Ele é casado e sua família vive na ensolarada Flórida, para 
ele um confronto de mundos. A costa do Alaska é inexplorada, 
com areias escuras e forte presença da vida selvagem. Águias 
por todos os lados, baleias aos montes migrando pela linha 
do horizonte, leões-marinhos que vivem pacificamente entre 
si e entre nós. A natureza parecia que nos esperava entrar na 
água para chegar à comunhão total. Dentro d’água, as baleias 
e os leões-marinhos pareciam esperar por nossa entrada para 
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ALASKA

surfar, e quando isso acontecia, começavam a nos rodear pelo outside. As fêmeas sempre 
doces e inocentes, frequentemente nadavam até a gente por curiosidade. Em contrapartida, 
os machos eram mais bravos, patrulhavam a praia em grupos para demarcar território, 
com alguns movimentos de intimidação e agressividade.
Billy chegou a passar por um apuro com os bichos, que o perseguiram por toda a orla 
da praia, abrindo a boca e rosnando muito. Foi uma das coisas mais divertidas e assustadoras 
que eu já havia testemunhado em toda a minha vida. Inúmeras as histórias nesses dias 
de surf trip na maravilhosa terra do Alaska. 
A economia do estado está fundamentada na vida marinha. A pesca do salmão e do halibute 
é o que abastece grande parte da cidade de Yakutat. Tudo muito ativo, apesar do frio 
e da aparência de haver poucas pessoas circulando. Encontramos o prefeito em um passeio, 
e de tão hospitaleiro chegou a oferecer o próprio cartão de crédito e ajuda farta caso 
precisássemos. Em Yakutat o povo é de uma educação rara no mundo atual. Simpatia e boa 
receptividade é uma marca. O surf não é novidade por lá. É visto como um esporte nobre, 
e tivemos a felicidade de dividir umas sessions com quatro surfistas locais. 
Em um dos dias de surf, fomos recepcionados por uma brisa seca e fria e por um sol que não 
esquentava muito, mas que brilhava sobre o mar. Uma sessão de gala que nos embalou para 
um passeio em busca de ursos-polares, que atravessavam o período de hibernação. É uma 
sensação indescritível colocar o pé sobre uma pegada enorme de urso-polar, pois nos faz sentir 
a força de animal. Adultos e filhotes, sempre em sinal de alerta, pouco se incomodavam com 
a nossa presença, à distância, é claro, mas sentíamos que na relação imperava o respeito mútuo. 
Ao dividir esse contato absurdo com toda aquela gama de mundo selvagem, chegamos 
à conclusão de que a nossa viagem estava completa. A mãe natureza foi muito solidária 
em dividir conosco toda a sua graça. Fizemos vários amigos durante essa estadia, vivemos 
a natureza selvagem e gelada do lugar, dividimos espaço com hospitaleiros nativos, e ainda 
descobrimos surf de primeira classe no Alaska. Nossa viagem chegara ao fim. Arrumamos 
tudo na van, enquanto lembrávamos cada passagem da nossa aventura.
Dividir memórias e experiências com os amigos não tem preço, não se compra. “Get in the 
van…”, essa é a moral da história. O tempo não espera ninguém. Viver o presente não custa 
nada. Ter a mente aberta para o novo é o que existe de mais precioso.
Pegue seus amigos, um estranho, sua namorada, a família, e apenas: “Get in the van”.

Gostaria de agradecer principalmente a Deus pela vida esplendorosa que temos; ao amigo 
que atende pelo nome de “Capitão Mark”, que a partir desta balada entrou no ramo de barcos 
fretados para surf trips: www.alaska-charter.com. Agradecemos também aos ursos, que não 
comeram a gente. E às baleias, que só estragaram o surf em alguns momentos. 
A van também foi uma grande parceria, e nesse caso, os agradecimentos vão para Tracy Thack 
e Leo Tejeda: www.mooringlodge.com. O projeto Get in the Van começou no final de 2006, 
e já passou pela Islândia, pela costa do Panamá e picos da América Central, por Nova Jersey, 
Califórnia e outras ondas dos Estados Unidos. A viagem para o Alaska é a mais recente investida, 
e já estamos tramando a próxima surf trip, embalados pelo som do Whells of Fire.

Viagem com a gente: Get in the van!


