






O que fazem todos estes cartazes colados às árvores?
Talvez seja melhor começar pelo princípio, porque 
esta é uma longa história. Vamos recuar 38 páginas.



Chamo-me João e tenho 10 anos. Quando me 
perguntam o que quero ser quando for crescido, 
respondo que quero ser criança. Todos os adultos 
ficam desarmados com a resposta, exceto o meu 
avô, que fica divertido. 

Acho que deixamos de ser crianças aos 11 anos, 
quando os dedos das duas mãos já não chegam 
para contar a nossa idade. Sei que não quero ser 
astronauta, futebolista ou cantor. Quero ter uma 
profissão ligada ao mar. O problema é que não sei 
(ninguém sabe) se haverá peixes no mar quando eu 
for crescido. Tudo isto porque os adultos que me 
perguntam pelo futuro não estão a tratar bem 
o mar no presente. Quando uma criança se porta 
mal, os adultos põem-na de castigo. E a eles, 
quem é que os castiga?



A vila onde vivo chama-se A-Ver-O-Mar e ocupa um 
minúsculo ponto no mapa, embora para quem aqui 
mora seja um mundo de casas, pessoas, peixes 
e gatos. Já se sabe que onde há peixe, há gatos por 
perto. O mar espreita por todo o lado e a maioria 
dos habitantes, que não são assim tão poucos, vive 
do mar e do que ele dá.



A figura mais misteriosa de A-Ver-O-Mar é o meu 
avô, mais conhecido como o Capitão. Todos sabem 
quem ele é, porque as pessoas misteriosas são raras.  
Vai aparecer dentro de duas páginas, mas começo  
já a apresentá-lo.

Todos os dias, ao fim da tarde, o Capitão passeia pelo 
cais, vestido a rigor com farda e boina, seguido pelo 
gato Atum. Carrega consigo um tesouro que não está  
à vista, chamado memória. Vai ver o seu barco,  
o Esperança, ali ancorado, e ouvir o que o mar diz.



Quando o Capitão tinha a minha idade, sentava-se 
nas rochas e lançava perguntas à água. O mar 
é masculino ou feminino? Quem mora nas suas 
profundezas? Onde é que o mar acaba? Como se 
organizam os peixes? Existe o Presidente da 
República das Sardinhas? O salmão vive numa 
monarquia? As perguntas sucediam-se, porque 
o ponto de interrogação é um anzol para as palavras.



Em crescido, navegou por todos os mares e oceanos 
e aprendeu que o mar, quando está zangado, parece 
um peixe gigante pronto a alimentar-se de barcos. 

Andou semanas sem terra à vista, viu baleias 
e escapou a tubarões, enfrentou tempestades 
e tufões, mergulhou junto a corais, cruzou a linha 
do Equador, nadou ao lado de golfinhos e observou 
o fundo do mar da janela de um submarino. 



Não é por ser da minha família, mas o Capitão é um 
mar de informação. É perito na arte de navegar 
e conhece as diferentes técnicas de pesca. 
Sabe onde e quando pescar cada uma das espécies 
e muitas outras coisas que nenhum livro ou artigo 
na internet explica. 
Às vezes, fala com os peixes, mas só quando ninguém 
está por perto a ouvir. 

Dizem que, uma vez, apanhou uma sereia nas suas 
redes, mas ele nunca o confirmou ou desmentiu. 
Quem sabe, essa história nasceu da imaginação, 
que não tem âncora na realidade. 



Antes de conhecer a minha avó, o Capitão conheceu 
uma mulher diferente em cada porto e guarda num 
baú de madeira as suas imagens, juntamente com 
postais, mapas e bilhetes. São pequenos retângulos 
de papel, uns a preto e branco, outros coloridos, 
que lembram cromos. Eram assim as fotografias 
no tempo em que ainda não havia uma máquina 
fotográfica escondida no telemóvel.

Quando me conta as suas histórias — e ele é um 
oceano de histórias —, o brilho dos olhos lembra 
a superfície do mar. Quase toda a vida o Capitão 
preferiu a palavra «barco» a «casa». Do mar, onde 
viveu tanto tempo, aprendeu a ver a terra e os 
humanos com outros olhos. É um verdadeiro lobo 
do mar.



Costumamos herdar a cor dos olhos, o formato 
do nariz ou a forma de sorrir da nossa família. 
Mas também herdamos coisas invisíveis, como 
o jeito para a música ou o talento para o desenho. 
Já devem ter percebido que herdei do meu avô 
paterno o gosto pelo mar.

Coleciono búzios, que são uma espécie de 
gravadores do mar, mas também conchas 
e pequenos seixos, que trato como pedras preciosas. 
Além disso, gosto muito de pratos de peixe 
e marisco. Trazem-me a memória das histórias 
do Capitão.



Passo as férias e os dias inúteis do calendário — 
sábados, domingos e feriados, que na verdade são 
os dias mais úteis para se ser criança — com a Rita 
e o André, os meus companheiros de aventuras.
Juntos, percorremos de bicicleta o paredão que 
acompanha a linha do horizonte da praia e passamos 
horas a observar o movimento dos barcos, exceto 
quando estamos a saborear um gelado ou uma bola  
de Berlim.



Um dia, as nossas bicicletas distraíram-se e levaram-
-nos mais longe. Foi assim que descobrimos a baía 
escondida atrás de uma pequena gruta, por onde 
apenas passam corpos de criança e só quando 
a maré está baixa.



Decidimos nunca falar dela a ninguém e temos 
dois bons motivos para isso. Não queremos ser 
repreendidos por nos termos aventurado longe 
demais. E, sobretudo, não queremos que os adultos 
destruam este lugar encantado.
Não é isso que costumam fazer com tudo?



A baía é o nosso segredo. Não falamos dele nem 
mesmo entre nós, não vá o vento empurrar as nossas 
palavras para os ouvidos de alguém. 

Quando lá vamos, nadamos junto aos peixes e até 
à toca dos polvos, enquanto na areia dourada as 
gaivotas fazem voos rasantes. A água é tão límpida 
que conseguimos ver um pequeno jardim de algas 
no fundo. Agora que conheceste a baía, promete 
que não falas dela aos adultos.



Um dia, reparámos que havia menos barcos no mar.  
E no dia seguinte, menos ainda. O tio da Rita 
é pescador e explicou-nos que cada vez é mais 
difícil encontrar peixe no mar, junto à costa. Parece 
que os peixes desapareceram. E os adultos nunca 
sabem explicar bem para onde vão as coisas que 
desaparecem. Porque está o mar a ficar sem peixes? 
O que faz os peixes fugirem para outro lado, mesmo 
sem terem pés? Os pescadores que se aventuram 
ao mar têm de ir cada vez mais longe para pescar.  
E demoram cada vez mais tempo a regressar. 
Houve um pescador que não voltou ao fim da tarde 
e teve de dormir no barco, bem longe da costa. 
Ainda por cima, o peixe que agora pescam é mais 
pequeno.



A mãe da Rita é a dona da Peixe à Vista, a maior 
peixaria do mercado da vila.

Cada vez há mais espaço vazio na superfície de 
gelo, onde até há pouco se alinhavam, frescos 
e reluzentes, o robalo, a pescada, o linguado 
e o peixe-espada acabados de pescar. Os poucos 
peixes à venda estão a preços inacreditáveis,  
como acontece com tudo o que é raro e difícil 
de encontrar. Uma destas noites, a mãe da Rita 
sonhou que a sardinha estava a 170 € o quilo.



O pai do André é o conhecido chefe de cozinha do 
restaurante Neptuno e as suas receitas do mar já 
ganharam vários prémios.

Ainda não tem uma estrela Michelin, mas quando lá 
almoço com o Capitão, dou-lhe uma estrela-do-mar 
desenhada por mim.



Como isto está tudo ligado, o desaparecimento 
dos peixes mudou a vida da vila. Se os barcos não 
pescam, o mercado não tem peixe nas bancas. 
Se o mercado não vende peixe, o restaurante 
não serve pratos de peixe. 

Foi assim que, de um dia para o outro, o Neptuno 
deixou de ter reservas de mesa. Os clientes 
começaram a desaparecer, tal qual os peixes no mar.



A construtora de barcos Sonho Atlântico pertence, 
há cinco gerações, à família da minha mãe e parece 
que está em perigo de fechar. Ouvi os meus pais 
a falar disso no outro dia, em voz baixa. Como os 
barcos ficam em terra, não precisam de conserto. 
E como o mar está a ficar sem peixes, não são 
precisos barcos para pescar.

Um dia destes, os barcos vão ser uma espécie em 
extinção. Quem espreita junto ao cais fica com 
a ideia contrária, porque há muito mais barcos 
do que antes: grandes barcos, pequenos navios 
e barcos de pesca. Todos eles tristes e em terra, 
com saudades do mar.



No porto, juntam-se cada vez mais pescadores. 
Conversam muito e fazem reuniões, mesmo sem 
cadeiras ou secretárias. Estão preocupados com 
o futuro dos peixes e com o seu.

«Extinção» é uma daquelas palavras que metem 
medo. O desaparecimento dos peixes sente-se na 
vila inteira e em todas as famílias. O coração dos 
habitantes encolheu, como acontece com a roupa 
que é lavada na máquina com a temperatura da água 
errada.
A-Ver-O-Mar perdeu o seu peixe e corre o risco de 
desaparecer do mapa.



Quando desaparecem cães, gatos ou outros animais 
de estimação, as pessoas afixam cartazes nas 
árvores. 
A Rita, o André e eu lembrámo-nos de pôr cartazes, 
feitos por nós, com os peixes desaparecidos.
E foi assim que A-Ver-O-Mar acordou com os 
nossos cartazes colados nas árvores. Com as nossas 
perguntas, mas sem qualquer resposta.



Afinal, para onde foram
os peixes?

Ninguém os viu! Nem os adultos, 
nem as crianças.

Se alguns peixes aparecessem, 
podíamos levá-los para a nossa 

baía secreta.

Esta história não pode acabar assim. 
Vamos já falar com o Capitão!

Ele deve estar no cais, 
junto ao Esperança.

Só o Capitão nos pode ajudar 
a salvar os peixes e a vila. Temos de

empurrar a palavra «fim» para longe!



Capitão, o mar 
está doente?
As suas doenças (sim, é mais de uma) 
chamam-se alterações climáticas, 
poluição e a que mais nos preocupa: 
a sobrepesca. Na verdade, todas nos 
interessam, porque estão ligadas 
entre si e provocam distúrbios no 
ecossistema marinho e a redução das 
populações das diferentes espécies.

Felizmente, ainda vamos a tempo  
de evitar a extinção dos peixes. 
Mas precisamos da ajuda de todos, 
a começar pela tua. Porque o mar 
é de todos e só juntos podemos 
salvá-lo.
Estamos todos no mesmo barco. 
E não são só os peixes que estão em 
perigo. Os humanos também correm 
perigo de extinção, só que ainda não 
perceberam isso. 

ECOSSISTEMA
Chama-se ecossistema 
ao conjunto de 
relações que os seres 
vivos estabelecem 
entre si e o meio 
ambiente que 
os rodeia numa 
determinada área. 
Ou seja, num 
ecossistema todos 
dependem de todos. 
O ser humano 
está a destruir 
o ecossistema 
marinho, esquecido 
de que homens 
e peixes, terra e mar 
estão interligados e 
fazem parte de um 
corpo maior: 
o nosso planeta.  



PESCA EXCESSIVA
Todos os anos, 
são pescados mais 
de 70 milhões de 
toneladas de peixe 
no mundo, grande 
parte por enormes 
navios que ficam 
vários meses no  
mar, onde o peixe  
é cortado a bordo 
e congelado. 

QUANTIDADE 
DE PEIXE QUE 
CONSUMIMOS
POR ANO
Portugal é o principal 
consumidor de peixe 
da Europa. Cada 
europeu come, em 
média, cerca de 
23 kg por ano e cada 
português come mais 
do dobro: 55,3 kg por 
ano. Feitas as contas, 
dá mais de 1 quilo de 
peixe por semana. 

É por gostarmos 
de peixe que ele 
está em perigo?
A pesca excessiva é uma grande 
ameaça para peixes como o bacalhau, 
o atum, a sardinha ou a pescada. 
A sua população entra em colapso, 
porque os peixes que ficam no mar 
não conseguem reproduzir-se e 
substituir os que foram pescados.  
Os ecossistemas marinhos estão 
em risco e, se continuarmos assim, 
em breve poderá não haver mais 
peixe para pescar ou comer. E a vida 
fica mais triste, sem peixe no mar 
nem no prato.

Há solução para 
este problema?
A resposta é a pesca sustentável: 
devemos deixar peixes suficientes 
nos oceanos e respeitar os seus 
habitats. Somos responsáveis 
por escolher a espécie, a origem, 
o tamanho e a forma como foi 
pescado o peixe que comemos. 
Temos de manter o equilíbrio 
dos ecossistemas. 
Sabem, a Natureza tem sempre 
razão. No mar, todos os peixes 
e animais marinhos, como 
a pescada, o bacalhau, o salmão, 
a sardinha, o polvo, a lula, o atum, 
os golfinhos, os tubarões, as baleias, 
os caranguejos, as tartarugas e os 
corais, e mesmo as plantas aquáticas 
como as algas, têm de se alimentar 
e são potencial alimento para outros 
animais.



Há peixes 
mais ou menos 
importantes no 
mar?
Não, todos têm o seu papel 
e importância. Há uma pirâmide 
alimentar no mar e a pesca excessiva 
perturba esta cadeia alimentar.
Para mantê-la, devemos comer 
os peixes que se encontram na sua 
base, como amêijoas, sardinhas, 
ostras e anchovas. Isso permite 
que a população de peixes maiores, 
que se alimentam de outros peixes, 
recupere.

Porque gostamos 
todos dos mesmos 
peixes?
Há muita variedade de peixes, mas 
parece que todos combinaram comer 
sempre os mesmos: bacalhau, salmão, 
atum e pescada. É uma questão 
de hábito, mas pode ser um pouco 
monótono, não? Diversificar 
o consumo ajuda a manter 
o equilíbrio dos oceanos.



SAÍDAS PARA O MAR
Como há peixe 
a menos, os 
pescadores devem 
pescar de forma 
alternada e em dias 
diferentes da semana, 
para não deixar o mar 
sem peixe. Nos meses 
em que as espécies se 
reproduzem, estas não 
devem ser pescadas. 
Nestas páginas estão 
representadas as 
medidas mínimas 
para a pesca de cada 
espécie. No caso do 
polvo, o que conta são 
os quilos, pois é mais 
difícil de medir.

Quais são as 
espécies mais 
ameaçadas e como 
podemos variar
o consumo?
A sardinha pode ser comprada 
fresca durante todo o ano, exceto 
em dezembro e janeiro, quando se 
encontra em reprodução. Mas pode 
ser substituída pelo carapau, como 
já acontece nos arraiais ecológicos, 
ou pela cavala. 
A tainha (também conhecida por liça) 
é uma alternativa perfeita ao robalo. 
Tem quase o mesmo sabor 
e é mais barata. É um peixe saboroso, 
nutritivo e de baixo custo. Pode ser 
encontrada tanto em água doce como 
em água salgada.
O bacalhau e a dourada são campeões 
da reprodução. Ainda bem, porque 
o bacalhau, apesar de não existir 
nos nossos mares, é um dos peixes 
preferidos dos portugueses, que têm 
1001 receitas para o cozinhar. 
Para fazer a escolha certa, devemos 
saber a sua origem. 
Quanto à saborosa dourada, é outra 
variante para a cozinha. Começa 
a vida como macho e, quando atinge 
os 30 cm, transforma-se em fêmea 
e pode pôr até 80 mil ovos por dia 
durante quatro meses. 
Devemos comer outros peixes, 
mas não esquecer o polvo 
e o marisco, como a gamba, que 
é a rainha dos crustáceos. Deve 
evitar-se consumi-la entre junho 
e outubro, quando põe os seus ovos.



Quem protege 
as espécies 
ameaçadas?
O desaparecimento progressivo de 
certas espécies de peixes e marisco 
é hoje um dos cavalos de batalha 
das organizações ecológicas, como 
o MSC ou a WWF. 
O MSC (Marine Stewardship 
Council) e a WWF (World Wide 
Fund for Nature) são organizações 
internacionais não governamentais, 
independentes e sem fins lucrativos 
que promovem a proteção da vida 
nos oceanos. 
O MSC dedica-se especificamente 
ao problema da pesca excessiva e é 
responsável pela criação e atribuição 
do Selo Azul, que identifica os 
produtos que respeitam as boas 
práticas de pesca sustentável. 
A WWF dedica-se à proteção da 
Natureza, trabalhando diretamente 
com comunidades locais na procura 
de soluções que protejam o ambiente, 
a vida selvagem e os seus habitats.

OUVI FALAR DO 
SELO AZUL PARA 
O PEIXE.

O Selo Azul é um 
certificado criado 
pelo MSC com 
o objetivo de 
promover a pesca 
sustentável. Apenas os 
produtos provenientes 
de pescarias que 
cumprem as normas 
do MSC podem 
receber o Selo Azul 
de pesca sustentável.
Graças a este selo, 
sempre que vão ao 
supermercado, 
os consumidores 
sabem que estes 
peixes foram 
capturados com muito 
cuidado. Cada vez que 
uma família escolhe 
e compra peixe com 
Selo Azul, está a 
proteger uma grande 
família de peixes.
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Respeita o ecossistema marinho: 
não tragas animais da praia nem 

atires lixo para o mar.

1 
Não consumas peixe que 

ainda não é adulto.

3 
Não consumas peixe fresco 
capturado fora da época.

4 
Diversifica a escolha de peixe: 

experimenta novos sabores 
e receitas.

5 
Consulta o guia de pescado da 

WWF (guiapescado.wwf.pt) antes de 
escolheres peixe, para saberes quais 

deves evitar.

6 
Procura o Selo Azul do MSC. Quando 

o encontrares, já sabes que o peixe 
é, de certeza, de pesca sustentável.

7 
Espalha a mensagem: conta às 

outras crianças e a todos os adultos 
o que aprendeste sobre a pesca 

sustentável.

7 Mandamentos 
do Consumidor
Por enquanto, vocês, crianças, 
não fazem as compras da casa 
com a vossa semanada. Mas sempre 
que acompanham os vossos pais 
nas idas ao supermercado, podem 
influenciá-los com estas pequenas 
ações que ajudam a salvar os peixes. 
Assim, vão praticando para, um dia, 
serem adultos que respeitam 
a Natureza e o mar através do 
consumo responsável.



Mas a história não acaba aqui. 
Continua a ser escrita por ti e só 
assim pode ter um final feliz.
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O que têm em comum a Iglo e o 
Capitão? Uma vida dedicada ao mar. 
Há mais de 40 anos que a Iglo se 
senta à mesa dos portugueses com 
a sua alimentação saborosa, saudável 
e mais sustentável.
A Iglo vive do mar e do que ele dá. 
Por isso, trabalha há mais de 20 anos 
com o MSC para assegurar que o seu 
peixe é obtido com todo o respeito 
pelos oceanos. 
Hoje, todos os produtos Capitão Iglo 
(incluindo os teus Douradinhos) têm 
100% de certificação MSC.

O MSC quer acabar com 
a sobrepesca e salvaguardar os 
recursos marinhos para as gerações 
atuais e futuras. Acreditamos que 
a resposta a este enorme desafio 
está na colaboração entre todos 
os que amam o mar, como o João, 
a Rita e o André, e desejam 
continuar a ver os mares e oceanos 
cheios de peixes e de vida.
Embarca nesta aventura com a Iglo 
e o Pato Lógico e fica a conhecer 
os desafios que enfrentam os nossos 
mares e oceanos. 
Agora que sabes quais são, participa 
e cumpre a tua parte na grande 
missão: devolver os peixes a esta 
história.
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THE FISH THAT FLED THE STORY 
 
 

English provisional translation from the Portuguese text 
 
p. 4 
What are all those posters stuck to the trees?  
 
Perhaps it would be better to start from the beginning, because this is a long story. Let’s 
go back 38 pages.  
 
p. 5 
My name is [João] and I’m 10 years old. When people ask me what I want to be when I 
grow up, I tell them that I want to be a child. The adults are all a bit bewildered with 
that answer, except for my grandfather who thinks it’s funny.  
 
I think that we stop being children at 11 years old, when we can’t count the years of our 
age on our fingers any more. I know that I don’t want to be an astronaut, a footballer or 
a singer. I want to do something related to the sea. The problem is that I don’t know 
(no-one does) if there’ll be any fish left in the sea by the time I grow up. That’s because 
the adults who ask me about the future are not treating the sea very well right now. 
When a child misbehaves, he gets into trouble with the adults. And the adults – do they 
get into trouble? 
 
p.6 
The town I live in is called [Sea View], and it’s just a little tiny point on the map. For 
those of us who live here, however, it’s a world of houses, people, fish and cats. 
Everyone knows that wherever there are fish, cats are not very far away. The sea looks 
on from everywhere, and most of the residents, who are not in fact so few, make their 
living from the sea and its fruits.  
 
p.7 
My grandfather is the most mysterious person in [Sea View] and most people call him 
the Captain. Everyone knows who he is, because mysterious people are pretty rare. He’s 
going appear in this book in about two pages’ time, but I’ll start introducing him. 
 
Every day, at the end of the afternoon, the Captain walks down the quay, perfectly 
dressed in his uniform and cap, and followed by his cat, [Tuna]. He carries with him a 
treasure that no-one can see – his memory. He goes to see his boat, the [Esperança], 
which is moored there, and to listen to what the sea has to say to him.  
 
p.8 
When the Captain was my age, he used to sit on the rocks and throw questions at the 
water. Is the sea masculine or feminine? Who lives in its deepest parts? Where does the 
sea finish? How do the fish organise themselves? Does the Sardine Republic have a 
president? Do salmon live in a monarchy? The questions follow one after the other, 
because the question mark acts as a hook. 
 
p.9 
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When he was grown up, he sailed across all the seas and the oceans, and he learned that 
the sea, when it’s angry, is like a giant fish ready to feed itself on boats. 
 
He travelled for weeks without seeing land. He saw whales and he escaped from sharks. 
He faced tempests and typhoons, went diving along coral reefs, crossed the line of the 
Equator, swam beside dolphins and examined the seabed from the window of a 
submarine.  
 
p.10 
I’m not saying this because he’s in my family, but the Captain is a sea of information. 
He’s a very skilled sailor and he knows all the different fishing techniques. He knows 
where and when to fish each one of the species, and he knows many other things that no 
book or article on the internet explains.  
 
Sometimes he speaks to the fish, but only when there’s no-one listening close by. 
 
They say that he once caught a mermaid in his nets, but he has never said either that he 
did or he didn’t. Perhaps that story was just imagination without an anchor in reality.   
 
p.11 
Before he met my grandmother, the Captain had a woman in every port, and he kept 
their pictures in a wooden box together with postcards, maps and tickets. The pictures 
are little rectangular pieces of paper, some in black and white, others in colour, and they 
look like stickers. Photographs were like that in those days when there was no camera 
hiding inside your mobile [cellphone]. 
 
When he tells me his stories – and he is an ocean of stories – his eyes shine like the 
surface of the sea. For almost his entire life, the Captain has preferred the word “boat” 
to “house”. From the sea, where he lived for such a long time, he learned to see the 
earth and human beings with other eyes. He’s a true sea dog. 
 
p.12 
We usually inherit the colour of our eyes, the shape of our nose or the way that we smile 
from our family. But we also inherit invisible things, like being good at music or having 
a talent for drawing. You have probably already realised that from my paternal 
grandfather I inherited my love for the sea.   
 
I collect conch shells, which are a kind of sea recorder, but I also collect whelks and 
little pebbles that I treat like precious stones. I am also very fond of fish and sea food 
dishes. They remind me of the stories that the Captain used to tell.  
 
p.13 
I spend my holidays, and the blank days in the calendar – Saturdays, Sundays and Bank 
Holidays, which are actually the most useful days for being a child – with [Rita] and 
[André], my companions on adventures. Together we ride our bicycles down the jetty, 
following the line of the horizon on the beach, and we spend hours watching the 
movements of the boats - except when we’re having an ice-cream or a doughnut.  
 
p.14 
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One day, our bicycles got carried away and took us a bit further on. That was how we 
discovered the bay hidden behind a little cave which only children’s bodies can squeeze 
into, and that only when the tide is low. 
 
p.15 
We have decided not to tell anyone about it, and we have two good reasons for this. We 
don’t want to be told off for having gone too far away; and most of all, we don’t want 
the adults to destroy this magic spot. Isn’t that what they usually do with everything? 
 
p.16 
That bay is our secret. We don’t speak about it, not even amongst ourselves, just in case 
the wind blows our words into somebody’s ears. 
 
When we go there, we swim next to the fish and even go down to the octopus’s den, 
while on the golden sand the seagulls make low swooping dives. The water is so clear 
that we can even see a little seaweed garden on the sea bed. Now that you know about 
our bay, promise that you won’t tell the adults about it.  
 
p.17 
One day we noticed that there were fewer boats on the sea. And on the following day 
there were even fewer. [Rita]’s uncle is a fisherman, and he explained to us that it is 
more and more difficult to find fish in the sea near to the coast. It seems that the fish 
have disappeared. And the adults never know how to explain very well where the things 
that disappear actually go. Why is the sea without fish? What is making the fish flee 
somewhere else even if they haven’t got feet? The fishermen who adventure out to sea 
have to go further and further away to be able to fish, and they take longer and longer to 
come back. One fisherman didn’t come back at the end of the afternoon and he had to 
sleep in his boat, far away from the coast. To make things worse, the fish that they fish 
for now are actually smaller.  
 
p.18 
[Rita]’s mother owns the [Fish Ahoy], the biggest fish shop in the town. There’s always 
more and more empty space on the ice on her counter, where, just a little time ago, there 
used to be lined up, cool and shining, freshly caught sea bass, hake, sole and sword-fish. 
The prices of the few fish that are there for sale are unbelievable. That’s what happens 
with everything that is rare and hard to find. One night [Rita]’s mother dreamt that 
sardines cost 170 euros a kilo.  
 
p.19 
[André]’s father is the well-known chef in the restaurant Neptune and his fish recipes 
have already won various prizes. 
 
He hasn’t got a Michelin star yet, but when I had lunch there with the Captain I gave 
him a starfish that I drew. 
 
p.20 
As all these things are connected, the disappearance of the fish has changed life in the 
town. If the boats don’t go out to fish, the market doesn’t have fish on the stands. If the 
market doesn’t sell fish, the restaurant doesn’t have fish on the menu.  
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Thus it was that, from one day to the next, people stopped reserving tables at the 
Neptune. The customers began to disappear, just like the fish in the sea.  
 
p.21 
The ship builders [Atlantic Dream] belonged, five generations ago, to my mother’s 
family, and now it seems that they are in danger of closing down. I heard my parents 
talking about it the other day, in low voices. Because the boats are not going out to sea, 
they don’t need to be repaired. And because there are no fish in the sea, no-one needs 
fishing boats. 
 
Boats are going to be an extinct species one of these days. You might get a different 
idea if you take a look out from the pier because there are many more boats there than 
there used to be: big boats, little ships and fishing boats - all of them sad now and pulled 
up onto the shore, feeling sick for missing the sea.  
 
p.22 
In the port, more and more fishermen are getting together. They talk a lot and have 
meetings, even though they haven’t got chairs or desks. They’re worried about the 
future of the fish and about their own future too.  
 
“Extinction” is one of those words that makes people scared. The entire town, and every 
family in it, feels the disappearance of the fish. The heart of the people has shrunk, like 
what happens to clothes that are washed in the machine at the wrong water temperature.  
 
[Sea View] has lost its fish and it runs the risk of disappearing from the map.  
 
p. 23 
When dogs, cats or other pets disappear, people put posters up on the trees.  
 
[Rita], [André] and me decided to put up posters - which we made ourselves - with the 
fish that have disappeared. And thus it was that [Sea View woke up to our posters, stuck 
to the trees with our questions on them, but there weren’t any answers.  
 
Actually, where did the fish go?  
 
No-one saw them – not the grown-ups or the children. 
 
If some fish did turn up, we could take them to our new secret bay. 
 
This story can’t end like this. Let’s go and speak to the Captain! 
 
Only the Captain can help us to save the fish and the town. We’ve got to stop saying 
that word “end”.  
 
He should be down on the pier, by the [Esperança]. 
 
p.25  
Captain, the sea is sick.  
Its illnesses (yes, it has more than one) are climate change, pollution, and - the one 
which worries me most - over-fishing. In truth, they are all important because they’re all 
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inter-related and they unbalance the marine ecosystem and reduce the populations of the 
various species.  
 
Happily, we’ve still got time to avoid the fish becoming extinct. But we need 
everybody’s help, starting with yours, because the sea belongs to everybody and we can 
only save it if we work together.  
 
We’re all in the same boat.  
 
And it’s not only the fish that are in danger. Human beings are also in danger of 
extinction – it’s just that they haven’t understood that yet. 
  
The Ecosystem 
The range of relationships that living beings establish between themselves and with the 
environment in which they live in a given area is called the ecosystem. Or rather, in an 
ecosystem, the survival of one species depends on the survival of all the rest. Human 
beings are destroying the marine ecosystem, forgetting that men and fish, land and sea – 
all of them are inter-related and each is a part of a much bigger being – our planet. 
 
p.26 
Overfishing 
Every year more than 70 million tons of fish are fished out of the sea in the world. Most 
of them are fished out by enormous ships that spend several months at sea and which 
cut up and freeze the fish on board.  
 
Annual consumption of fish 
Portugal is the leading consumer of fish in Europe. Each European eats, on average, 
about 23 kilograms of fish every year, and every Portuguese eats more than double that 
amount – that’s 55.3 kilograms a year, and doing a quick calculation, that’s more than a 
kilo of fish every week. 
 
Is it because we like fish that it is endangered? 
Overfishing is a big threat for fish like cod, tuna, sardines and hake. Populations of 
these fish are collapsing because the fish that are left in the sea are not able to reproduce 
and thus substitute for those which have been fished out. The marine ecosystems are at 
risk, and if we carry on like this, within a short time we might not have any more fish, 
either to fish or to eat - and life will be sadder without fish in the sea, or on our plates. 
 
Is there a solution to this problem? 
The solution is sustainable fishing. We have to leave sufficient fish in the oceans and to 
respect their habitats. We are responsible for choosing the species, the origin, its size 
and the way in which the fish that we eat was fished. We have to keep the balance in the 
ecosystem.  
You know, there’s a reason for everything in nature. In the sea, all the fish and the 
marine animals - the hake, the cod, the salmon, the sardine, the octopus, the squid, tuna 
fish, the dolphins, the sharks, the whales, crabs, turtles and coral, and even aquatic 
plants, like seaweed and algae - have to feed themselves and they are also potential food 
for other animals.  
 
p. 27 
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Are some fish in the sea more important than others? 
No. They all have their role and their importance. There is a food pyramid in the sea, 
and overfishing upsets the levels. To keep it, we should eat the kind of fish that are 
found on the sea bed, like clams, sardines, oysters and anchovies. That would allow the 
population of bigger fish, which feed themselves on other fish, to recover.  
 
TOP PREDATORS 
TERTIARY CONSUMERS 
SECONDARY CONSUMERS 
PRIMARY CONSUMERS 
PRODUCERS 
 
Why do we all like the same fish? 
There is a great variety of fish, but it seems that we have all agreed to always eat the 
same ones: cod, salmon, tuna and hake. It’s a question of habit, but it might be a bit 
boring don’t you think? Changing our food routines helps to keep the balance in the sea.   
 
p.28 
Which species are the most threatened, and how can we vary consumption? 
Sardines can be bought fresh the whole year round, except in December and January 
when they reproduce. But sardines can be substituted with horse mackerel, as is already 
happening in the [ecological camps], or with mackerel. 
Mullet makes a perfect alternative to sea bass. 
It tastes almost the same and it’s cheaper. It’s a delicious, nutritious fish and not too 
expensive. It is found in fresh water as well as in the sea.  
Cod and bream are champions when it comes to reproduction. Just as well, because the 
cod, in spite of the fact that it doesn’t live in our seas, is a Portuguese favourite. They 
have 1001 recipes for cooking it.  
To make the right choice, we need to know where a fish comes from. 
As for the tasty golden bream – that’s another alternative for the kitchen. It starts life as 
a male, and when it gets to be 30 centimetres long, it changes into a female. The female 
can lay up to 80 thousand eggs a day for four months. 
We have to eat other fish, but let’s not forget the octopus, and shellfish, like the prawn, 
the queen of crustaceans. Those we shouldn’t eat between June and October because 
that’s when they are laying their eggs.  
 
TAINHA – MULLET 
ALL THE SPECIES OF THE MUGIL GENUS 
COD 
SARDINE 
DEEP-WATER ROSE SHRIMP 
MACKEREL 
SEA BASS 
HORSE MACKEREL 
GOLDEN BREAM 
OCTOPUS 
 
Going fishing 
As there are fewer fish, fishermen should alternate their fishing days and go out to sea 
on different days of the week so as not to leave the sea without fish. In the months in 
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which the species are reproducing, they should not be fished. In this book you will find 
the minimum measures for the fishing of each species. For octopuses, which are more 
difficult to count, you should look at the weight in kilos.  
 
p.29 
Who protects threatened species? 
The progressive disappearance of certain species of fish and shellfish is today one of the 
chief weapons in the armoury of ecological organisations, such as the MSC or the 
WWF. The MSC (The Marine Stewardship Council) and the WWF (The World 
Wildlife Fund for Nature) are international, independent, non-profit making, non-
governmental organisations which promote the protection of ocean life.  
The MSC dedicates itself specifically to the problem of overfishing, and it is 
responsible for the creation and awarding of the [Selo Azul/Blue Stamp] which 
identifies products which respect good practice in sustainable fishing.  
The WWF dedicates itself to the protection of nature, and it works directly with local 
communities in a search for solutions which protect the environment, wildlife and its 
habitats.  
 
I’ve heard that there’s a [Selo Azul] for fish. 
The [Selo Azul] is a certificate created by the MSC which aims to promote sustainable 
fishing. Only products which come from fisheries that fulfil the MSC’s requirements 
can get the Selo Azul for sustainable fishing. This certificate means that consumers, 
whenever they go to the supermarket, know that fish which carry this label were 
carefully caught. Every time that a family chooses and buys fish which has the Selo 
Azul it is protecting a big family of fish. 
 
p.30 
The Seven Consumer Commandments 
For the moment you, children, don’t do the weekly shopping. But whenever you 
accompany your parents to the supermarket, you can influence them by following these 
commandments that help to save the fish. In this way you are practising to be adults 
who, by means of responsible consumption, show that they have respect for nature and 
for the sea. 
 
1.  
Don’t eat fish which is not yet fully grown. 
 
2.  
Respect the marine ecosystem. Don’t take animals away from the beach or throw 
rubbish into the sea.  
 
3.  
Don’t eat wet fish which has been caught out of season. 
 
4.  
Choose to eat different types of fish: try out new tastes and new recipes. 
 
5.  
Take a look at the WWF’s fishing guide [(website url)] before choosing fish, to find out 
what to avoid. 
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6. 
Look for the MSC’s [Selo Azul]. When you find it, you know for sure that the fish was 
sustainably fished. 
 
7. 
Spread the message: tell the children and all the adults what you’ve learned about 
sustainable fishing. 
 
p.31 
But the story doesn’t end here. It’s you that carries on writing it, and only in that way 
can it have a happy ending. 
 
What do Iglo and the Captain have in common? A life dedicated to the sea. For more 
than 40 years Iglo has been presenting the Portuguese dining table with its tasty, healthy 
and more sustainable foods.  
Iglo lives from the sea and from what it produces.  
Iglo has been working with the MSC for more than twenty years to make sure that your 
fish is caught with respect for the ocean. 
Today, all the Captain Iglo products (including your [little golden bream]) have 100% 
MSC certification. 
 
The MSC wants to put an end to overfishing and to safeguard marine resources for 
today’s generations and those of the future. We believe that the response to this 
enormous challenge lies in the collaboration between all those who love the sea, like 
[João], [Rita] and [André], and who want to keep seeing the seas and the oceans full of 
fish and of life.  
Set out on this adventure with Iglo and Pato Lógico and get to know the challenges that 
our seas and oceans are facing. 
Now that you know what they are, play your part in the big mission to put the fish back 
into this story! 


