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Fishes are the most diverse group of vertebrates in 
our planet. Nowadays there are more than 32,000 
known species and new ones are discovered almost 
on a daily basis.
This great diversity is reflected in their size range, 
the habitats they occupy, the depths they are found 
in, their behaviour and the colours and patterns 
they exhibit, among many other characteristics. 
This amazing diversity makes their study highly 
complex but fascinating at the same time.
The West African coast is one of the areas of the 
globe where the ichthyofauna (fishes) is less studied.
It is, however, known that some regions are very 
rich in terms of fish diversity, with many native 
species only found (endemic) in places such as São 
Tomé and Príncipe. 
The scarceness of scientific studies on the region’s 
ichthyofauna combined with the value of fish both 
as major source of protein and underwater tourism 
attraction, calls for urgent sustainable management 
and conservation initiatives. This will only be 
possible through knowledge: “In the end we will 
conserve only what we love, we will love only 
what we understand, and we will understand 
only what we are taught.” (Baba Dioum)
This book’s mission is, therefore, to present the most 
common coastal fishes of São Tomé and Príncipe, 
supporting the “2018 International Year of the 
Reef (IYOR)” initiative, helping to raise awareness 
among the public and decision-makers about 
the importance of São Tomé’s reefs and related 
ecosystems.

Os peixes constituem o mais diverso grupo 
de vertebrados no nosso planeta. Existem 
atualmente mais de 32.000 espécies conhecidas 
e outras novas são descobertas e descritas quase 
diariamente. Esta grande diversidade reflete-se 
nas dimensões que atingem, habitats que ocupam, 
profundidades em que vivem, comportamentos 
que adotam e colorações e padrões que exibem, 
entre muitas outras características. 
Estes fatores podem tornar o seu estudo 
altamente complexo mas ao mesmo tempo 
fascinante. A costa oeste Africana é uma 
das zonas do globo sobre a qual a ictiofauna 
(peixes) é menos estudada. No entanto, sabe-se 
que existem regiões muito ricas em termos de 
diversidade de peixes, muito deles exclusivos 
desses locais (endémicos), nomeadamente em 
São Tomé e Príncipe.
A escassez de estudos existentes sobre a 
ictiofauna desta região, aliada à importância 
que os peixes representam localmente como 
recurso proteico, mas também em termos de 
turismo subaquático, torna urgente a sua gestão 
sustentável e conservação. Tal só será possível 
através do conhecimento: “Afinal, só conservamos 
o que amamos, só amamos o que entendemos, e só 
entendemos o que nos ensinam.” (Baba Dioum) 
A missão deste livro é, portanto, dar a conhecer 
os peixes costeiros mais comuns de São Tomé 
e Príncipe, apoiando a iniciativa “2018 Ano 
Internacional dos Recifes (IYOR)” contribuindo 
para a sensibilização do grande público e dos 
tomadores de decisão sobre a importância dos 
recifes de São Tomé e ecossistemas relacionados. 
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