




BEM VINDOS

A Save The Waves Coalition apresenta com entusiasmo o único festival 
internacional de surf e cinema ambiental dos Açores. Somos uma organização 
ambiental internacional, que trabalha em coligação com comunidades e 
organizações de todo o mundo. A nossa missão é proteger ecossistemas de surf 
e temos um objectivo: proteger 1.000 ecossistemas de surf até 2030.

A Save The Waves tem uma história especial com esta região do mundo.  O 
nosso fundador, Will Henry, inspirou-se para proteger as ondas do surf depois 
de se ter encantado com a onda especial do Jardim do Mar, na Madeira.  A 
campanha para proteger o Jardim do Mar do desenvolvimento costeiro ajudou 
a galvanizar um movimento internacional para proteger as ondas sob ameaça 
em todo o mundo.  Save The Waves protege principalmente as ondas através 
das nossas três estratégias: proteger, dirigir e defender.  Protegemos as ondas 
através da criação de Reservas Mundiais de Surf e Áreas Protegidas de Surf 
em locais chave em todo o mundo onde a biodiversidade, a cultura e comuni-
dade do surf e ondas de alta qualidade se sobrepõem. Concebemos projectos 
de gestão para enfrentar ameaças críticas, tais como poluição plástica, qual-
idade da água, impactos das alterações climáticas, e muito mais.  Finalmente, 
protegemos as ondas em perigo iminente de projectos de desenvolvimento 
costeiro e outras ameaças através das nossas campanhas.  

Todo este trabalho é liderado pelas comunidades locais, que estão motivadas 
para proteger os locais que amam.  Como os surfistas estão na linha da frente 
das ameaças costeiras e são frequentemente os que são afectados, pois eles 
representam uma voz crítica para o oceano e são uma parte interessada e 
chave nos esforços de conservação.  Esperamos que estes filmes proporcionem 
inspiração e determinação aos surfistas e amantes da costa, para se envolver-
em em processos locais de tomada de decisões, para proteger a costa e as 
ondas dos Açores e os ecossistemas do surf em todo o mundo.

Obrigado por terem vindo e aguardamos com expectativa o evento!

WELCOME

Save The Waves Coalition is incredibly excited to present the world’s only in-
ternational surf and environmental film festival in the Azores. Save The Waves 
is an international environmental organization that works in coalition with 
communities and organizations around the globe. Our mission is to protect 
surf ecosystems around the globe, and we have an ambitious goal of protecting 
1,000 surf ecosystems by 2030.

Save The Waves has a special history with this region of the world.  Our 
founder, Will Henry, became inspired to protect surf breaks after becoming 
enchanted with the special wave of Jardim do Mar in Madeira.  The campaign 
to protect Jardim Do Mar from coastal development helped galvanize an inter-
national movement to protect waves under threat all around the globe.  Save 
The Waves primarily protects waves through our three strategies; protect, stew-
ard, and defend.  We protect waves by creating World Surfing Reserves and 
Surf Protected Areas in key locations around the world where biodiversity, surf 
culture and community, and high quality waves overlap. We design stewardship 
projects to tackle critical threats such as plastic pollution, water quality, cli-
mate change impacts, and more.  Finally, we protect waves in imminent danger 
from coastal development projects and other threats through our campaigns.  

All of this work is led by the local communities that are motivated to protect 
the places they love.  As surfers are on the front lines for coastal threats and 
are often the first coastal recreational users to be affected, they represent a 
critical voice for the ocean and are a key stakeholder in conservation efforts.  
We hope these films provide inspiration and resolve for surfers and lovers of 
the coast to get involved in local decision making processes to protect the 
coast and waves of the Azores and surf ecosystems across the world.

Thank you for coming and we look forward to the event!











In the eighties, La Herradura 

beach in Peru was destroyed. In 

the nineties, the wave of Cabo 

Blanco was in danger of disap-

pearing so a group of surfers got 

together to protect these places 

and got the State to approve the 

Law of Rompientes in the year 

2000, the first law in the world 

for the protection of the waves. 

A documentary about the story 

of the grassroots movement to 

protect Peruvian surf breaks.

Nos anos oitenta, a praia La Herradura, 

no Peru, foi destruída. Nos anos 90,  a 

onda de Cabo Blanco estava em perigo de 

desaparecer, pelo que um grupo de surfistas 

se reuniu para proteger estes locais e 

conseguiu que o Estado aprovasse a Lei 

de Rompientes no ano 2000, a primeira 

lei no mundo para a protecção das ondas. 

Um documentário sobre a história do 

movimento popular para proteger os surf 

breaks peruanos.

Duração
Duration

32”

Duração
Duration

10”

Realizado por
Directed by 

Bruno Monteferri

Realizado por
Directed by 

Kyle Buthman & Perry 
Gershkow

Título do filme
Film title

A LA MAR

Título do filme
Film title

POCO A POCO

Um olhar sobre a Reserva Mundial de Surf 

da Bahia de Todos Santos em Baja Norte, 

México, e como a comunidade local está a 

trabalhar em conjunto contra as ameaças 

ambientais.

A look at the World Surfing 

Reserve of Bahia de Todos 

Santos in Baja Norte, Mexico, 

and how the local community 

is working together against 

environmental threats.



Five hundred miles off the 

Chilean coast, there’s a small 

island surrounded by thriving 

seas and powerful surf. When 

Ramón Navarro, Léa Brassy 

and Kohl Christensen traveled 

there recently, they learned how 

the local residents are working 

to protect their wild waters 

and fisheries—and why, on Isla 

Alejandro Selkirk, the word for 

outsiders is plástico.

A 500 milhas da costa chilena, há uma 

pequena ilha rodeada por mares prósperos 

e surf poderoso. Quando Ramón Navarro, 

Léa Brassy e Kohl Christensen viajaram 

recentemente para lá, aprenderam como 

os residentes locais estão a trabalhar 

para proteger as suas águas selvagens e a 

pesca - e porquê, em Isla Alejandro Selkirk, 

a palavra para forasteiros é plástico.

Duração
Duration

13”

Duração
Duration

10”

Realizado por
Directed by 

Angel Marin & Patricio Mekis

Realizado por
Directed by 

Sean Doherty & Andrew 
Buckley

Título do filme
Film title

LOS PLASTICOS

Título do filme
Film title

SAVING MARTHA

Face ao aumento do escrutínio na Tasmânia, 

a indústria da piscicultura fixou o seu 

objectivo na minúscula ilha King, com uma 

população de 1,592 habitantes. Mas quando 

uma grande corporação planeou uma 

quinta perto dos picos perfeitos de Martha 

Lavinia Beach, eles não se aperceberam que 

também estavam a escolher uma luta com 

surfistas um pouco por todo o lado.

Facing increased scrutiny in 

Tasmania, the fish farming 

industry set its sights on tiny 

King Island, population 1,592. 

But when a big corporation 

planned a farm just off the 

perfect peaks of Martha Lavinia 

Beach, they didn’t realize they 

were also picking a fight with 

surfers from far and wide. 



Será que as lendas do surf ainda se 

relacionam com aquilo em que o surf 

profissional se transformou? Será 

o Surf tão dominante como outros 

desportos? Conheçamos os pioneiros 

do surf enquanto competem por um 

título mundial nas ilhas dos Açores e 

conheça as suas opiniões sobre o que 

ainda está para vir.

Filmado em 3 continentes, Unsurfed 

Afghanistan é um documentário que 

segue a viagem de Afridun de regresso 

ao seu país natal com a ajuda de alguns 

surfistas fluviais para encontrar ondas 

surfáveis e trazer uma gota de alegria 

às pessoas que lá vivem. A sua missão 

inspiradora descobre um lado místico 

há muito perdido de um país que luta 

com conflitos através de paisagens 

de cortar a respiração e o desejo de 

descobrir algo novo. 

Do the surfing legends still relate 

to what pro-surfing has become? 

Will Surfing be as mainstream as 

other sports? Meet the surfing 

pioneers while they compete for 

a World Title in the Azores islands 

and get to know their views on 

what is still to come.

Filmed in 3 continents, Unsurfed 

Afghanistan is a documentary film 

that follows Afridun’s journey 

back to his home country with the 

help of some river surfers to find 

surfable waves and bring a drop 

of joy to the people there. Their 

inspiring mission uncovers a long 

lost mystical side of a country 

battling with conflict through 

breathtaking landscapes and the 

desire to discover something new. 

Duração
Duration

42”

Duração
Duration

29”

Realizado por
Directed by 

António Matos Silva

Realizado por
Directed by 

Nico Walz & Afridun Amu 

Título do filme
Film title

LEGACY - SURFING NOW AND THEN

Título do filme
Film title

UNSURFED AFGHANISTAN



Após mais de duas décadas na 

classe mundial do desporto, Iballa 

Ruano Moreno alcançou em 2018 

um marco históricol: ganhar os 

campeonatos mundiais no mesmo 

ano o Circuito Mundial de Wind-

surf da PWA e o APP World Tour 

of Stand Up Paddle. No entanto, a 

viagem não foi fácil. 

# Corazóndeescamas

“Tenho medo de viver nesta 
vida morta, não viva” é uma 
das frases da protagonista do 
filme, Joana Andrade, que se 
propõe a usar o medo como 
instrumento, como uma força 
que nos dá energia e que nos 
ajuda a avançar e alcançar os 
nossos objectivos.

After more than two decades in 

the world class of sports, Iballa 

Ruano Moreno achieved in 2018 

an historical landmark: winning 

the world championships in 

the same year the PWA World 

Circuit of  Windsurf and the APP 

World Tour of Stand Up Paddle. 

However, the journey wasn’t 

easy. # Corazóndeescamas

“I am afraid to live in this life 
dead, not alive” is one of the 
phrases of the protagonist 
of the film, Joana Andrade, 
who proposes to use fear as 
a tool to move forward, to 
get a strength from fear and 
achieve our goals.Duração

Duration

38”

Duração
Duration

7”

Realizado por
Directed by 

Jose Hernández Viera

Realizado por
Directed by 

Sunny Breger

Título do filme
Film title

IBALLA CORAZON DE ESCAMAS

Título do filme
Film title

FEAR AS A TOOL



Pedro Calado, tornar-se o vice-
campeão mundial das ondas 
gigantes embarca numa viagem 
por Teahupoo, Pipeline, Puerto 
Escondido e Nazaré, naquele que 
seria um recomeço na sua vida.

João e Xandi, dois surfistas na casa 
dos 50 anos, trabalham juntos 
há 25 anos. Eles limpam praias, 
apanham lixo e criam obras de 
arte incríveis a partir dele. Mas 
viver como artista em Portugal 
não é economicamente rentável 
e, portanto, não é fácil.  As suas 
vidas familiares são afectadas  pelas 
escolhas que fazem e pelo seu 
desejo de aumentar a consciência 
sobre a poluição sempre crescente 
nos nossos oceanos.

Pedro Calado,  world´s 
vice-champion of giant waves, 
goes on a journey through 
Teahupoo, Pipeline, Puerto 
Escondido and Nazaré; a tour 
that would mark a new start in 
his life.

João and Xandi, two surfers in 
their 50’s, have been working 
together for 25 years. They 
clean beaches by picking up 
trash and create stunning 
artworks from it. But living as an 
artist and idealist in Portugal is 
not economically profitable and 
therefore not easy. Their family 
life is affected by the choices 
they make and their wish to 
raise awareness about the ever 
growing pollution in our oceans.

Duração
Duration

15”

Duração
Duration

25”

Realizado por
Directed by 

Cesinha Feliciano

Realizado por
Directed by 

Mauritz Solberg



A curta-metragem TIMEisNOW descreve a 

cruel realidade do comportamento humano 

e as suas consequências para o nosso planeta. 

com Andy Nieblas e Ria Mondo.

The short film TIMEisNOW outlines the 

cruel reality of human behavior and its 

consequences for our planet. featuring Andy 

Nieblas and Ria Mondo.

Duração
Duration

14”

Duração
Duration

88”

Realizado por
Directed by 

Aljaz Babnik

Realizado por
Directed by 

Dana Brown

Título do filme
Film title

TIMEisNOW

Título do filme
Film title

A LIFE OF ENDLESS 
SUMMERS

Dana Brown, filho do lendário Bruce Brown, 

cinesta e autor do histórico filme Endless 

Summer, leva-nos numa road-trip, que viria a 

ser a última da vida do seu pai. Nessa viagem, 

conhecemos a história do pioneiro do cinema 

de surf e de outros pioneiros da sua geração.

Dana Brown, son of the 

legendary Bruce Brown, 

filmmaker and author of the 

historic film Endless Summer, 

takes us on a road-trip that 

would be the last of his father’s 

life. On this journey, we learn 

the story of the pioneer of surf 

cinema and other pioneers of 

his generation.



D I R E C T E D  B Y  R I C A R D O  P I N A

EDITED BY  RICARDO PINA AND ANTONIO SARAIVA   WATER CINEMATOGRAPHY  GASTÃO ENTRUDO   EDUARDO VENTO 

ANTONIO SARAIVA   RICARDO PINA   EDIT SUPERVISE  NUNO DIAS   DP  RICARDO PINA   ALEXANDER TRIEBEL   

ANTONIO SARAVIA    ADITIONAL FOOTAGE  EDUARDO VENTO   NUNO DIAS   BRUNO DIAS   JOSÉ BORGES

HUGO ALMEIDA   HUPA IBRAHIM  HEAD DESIGN BEATRIZ NEVES   COVER  DESIGN  FRANCISCO RIBEIRO                  

SCREENWRITER  PEDRO RIBEIRO 

S T A R R I N G  M I G U E L  B L A N C O

IMPACT.
E P I S O D E  # � 1 

T H E  B L O O M

Miguel Blanco opens the series 

by telling the story of how it 

all aligned for him to become 

an environmentalist. It all took 

place in the Maldives where he 

was astonished with the amount 

of trash visible on the island and 

the collective’s devaluation 

of the problem.  Something 

had to change and ever since 

he has been advocating for a 

more sustainable lifestyle and 

addressing the social causes that 

contribute to it.

Miguel Blanco abre a série contando a 

história de como tudo se alinhou para 

que ele se tornasse num ambientalista. 

Tudo começor nas Maldivas, onde ficou 

surpreendido com a quantidade de lixo 

visível na ilha e a desvalorização colectiva 

do problema.. Algo tinha de mudar e desde 

então tem vindo a defender um estilo de 

vida mais sustentável e a abordar um 

leque mais amplo das causas sociais que 

contribuem para isso.

Duração
Duration

9”
Duração
Duration

3”

Realizado por
Directed by 

Ricardo Pina

Realizado por
Directed by 

Cesinha Feliciano

Título do filme
Film title

THE BLOOM

Título do filme
Film title

DREAM

Olha para tudo como se fosse a primeira 

vez! A magia de descobrir novas sensações 

através dos nossos sonhos, faz-nos acred-

itar que a vida é de facto muito especial! 

Os nossos sonhos levam-nos aos lugares 

mais incríveis do mundo. A curta Dream vai 

levar-te numa viagem sensorial e poética a 

um mundo fantástico, onde as jóias azuis 

são guardadas! Já sonhaste hoje?

Look at everything like it’s 

the first time! The magic of 

discovering new sensations 

through our dreams makes us 

believe that life is indeed very 

special! Our dreams take us to 

the most amazing places in the 

world! The short film Dream 

will take you on a sensorial and 

poetic journey to a fantastic 

world where blue jewels are 

kept! Have you dreamed today?



Duração
Duration

80”

Duração
Duration

17”

Realizado por
Directed by 

Sergio Mata’u Rapu

Realizado por
Directed by 

Carlos Santos Silva

Título do fi lme
Film title

EATING UP EASTER

Título do fi lme
Film title

OCEAN FRAMES

Na Ilha de Páscoa, a ilha mais isolada do 

Pacífi co, a comunidade utiliza as lições 

aprendidas do seu passado para resolver 

os desafi os ambientais e sociais trazidos 

por um turismo em expansão e um desen-

volvimento rápido.

On Easter Island, the most 

isolated island in the Pacifi c, the 

community uses lessons learned 

from their past to solve environ-

mental and social challenges 

brought on by booming tourism 

and rapid development.

“Behind every photography there’s 

always a story to be told”. Poucos imag-

inam a entrega, o esforço e a determi-

nação por trás de cada “Frame”. Através 

da lente do Gastão Entrudo, do casal 

Mariana e Bruno, do Miguel Nunes, e do 

Tó Mané, partimos à descoberta deste 

mundo de bastidores, ao mesmo tempo 

que os atletas Hugo Pinheiro e Pierre 

Louis-Costes contam na primeira 

pessoa, a importância da existência 

destes criadores de conteúdo.

“Behind every photography there’s 

always a story to be told”. Few 

imagine the delivery, the effort 

and the determination behind 

each “Frame”. Through the lens of 

Gastão Entrudo, Mariana and Bruno, 

Miguel Nunes, and Tó Mané, we set 

off to discover this world behind the 

scenes, while athletes Hugo Pinheiro 

and Pierre Louis-Costes tell in the 

fi rst person, the importance of the 

existence of these content creators.





FEATURING: LEVI SLAWSON • LUCAS DIRKSE • DUANE DIEGO MELLOR

MATT MEOLA • JUSTIN LEE • BRETT LEVINGSTON • ZAC HAYNES-LOVE 

JEROME FORREST • CHRIS ZAFFIS • JARRAH TUTTON • CARLOS TORRES

MARIN LARETCHE • QUENTIN TURKO • COLIN HERLIHY • GAVIN AND

LOGAN  COLUCCIO • CJ HOBGOOD • NATE YEOMANS • DAMIEN HOBGOOD •

BROCK CROUCH • JOHN DORNELLAS • STEFAN TURKO

PRESENTS

SCORING CLOSE TO HOME All around the world

save the waves FILM fest

Scoring close to home, all 

around the world. See the global 

Salty Crew team ripping and 

bending all around the world 

in this full length, surfi ng and 

fi shing fi lm of epic proportion. 

Featuring Levi Slawson, Lucas 

Dirkse, Duane Diego Mellor, 

Matt Meola,, CJ Hobgood, Nate 

Yeomans, Damien Hobgood, 

Brock Crouch, John Dornellas, 

Stefan Turko and others.

Ondas perfeitas, perto de casa, em todo 

o mundo.  A equipa global da Salty Crew 

a rasgar em estilo, à volta do globo nesta 

longa-metragem, com surf e fi lme de pesca 

de proporções épicas. Com apresentação 

de Levi Slawson, Lucas Dirkse, Duane 

Diego Mellor, Matt Meola, CJ Hobgood, 

Nate Yeomans, Damien Hobgood, Brock 

Crouch, John Dornellas, Stefan Turko e 

outros.

Duração
Duration

54”
Duração
Duration

59”

Realizado por
Directed by 

Salty Crew

Realizado por
Directed by 

Erik Aleynikov & Tod Hardin

Título do fi lme
Film title

NOT FAR FROM HERE

Título do fi lme
Film title

AGAINST THE CURRENT

Olha para tudo como se fosse a primeira 

vez! A magia de descobrir novas sensações 

através dos nossos sonhos, faz-nos acred-

itar que a vida é de facto muito especial! 

Os nossos sonhos levam-nos aos lugares 

mais incríveis do mundo. A curta Dream vai 

levar-te numa viagem sensorial e poética a 

um mundo fantástico, onde as jóias azuis 

são guardadas! Já sonhaste hoje?

 Against the Current tells the 

story of Sarah Ferguson’s world 

record swimmer, around Easter 

Island. Sarah became the fi rst 

human to ever do it and she had 

one goal in her mission: it was all 

to raise awareness about Plastic 

Pollution.





Duração
Duration

7”

Duração
Duration

5”

Realizado por
Directed by 

Bruce Buttery

Realizado por
Directed by 

Rémi Berthet

Título do filme
Film title

SEA CHANGE

Título do filme
Film title

GALICIA: FINDING 
WAVES AND FAMILY

Sea Change é um pequeno documentário 

sobre a consciência de um homem na busca 

da verdade e da onda perfeita, detalhando 

a sua abordagem ao ambiente e ao surf, e a 

sua paixão por ambos. Filmado no local da 

região Kwa-Zulu Natal da África do Sul, e na 

agitada cidade de Durban, Sea Change é um 

filme em torno da busca de propósito, de 

um surfista, mergulhador livre, e guerreiro 

ecológico, John McCarthy.

Sea Change is a short 

documentary about one man’s 

mindfulness in the pursuit of 

truth and the perfect wave, 

detailing his approach to the 

environment and surfing, and 

his passion for both. Filmed 

on location South Africa’s 

Kwa-Zulu Natal region, and in 

the bustling city of Durban, Sea 

Change is a purpose seeking film 

featuring surfer, free diver, and 

eco warrior, John McCarthy.

Curta-metragem do surfista pioneiro 

na Nazaré, Eric Rebiere.  Baseado na 

Corunha, na Galiza, Eric reúne imagens 

de anos como um surfista de grandes 

ondas - o primeiro europeu no WCT. O 

seu foco agora é a sua família, organizar 

grandes concursos de ondas e o seu 

campo de surf em A Coruña.

Short movie by surfer pioneer at 

Nazaré, Eric Rebiere.  Based in 

Coruña, Galicia, Eric gathers images 

from years as a big wave rider - the 

first European on the WCT. His 

focus now is his family, organizing 

big waves contests and his surf camp 

in A Coruña.



Duração
Duration

76”

Duração
Duration

6”

Realizado por
Directed by 

Karina Holden

Realizado por
Directed by 

Carlos Carneiro

Título do filme
Film title

BLUE: THE FILM

Título do filme
Film title

KILLING WAVES

Perdemos já metade de toda a vida marinha 

nos últimos 40 anos. Até 2050, haverá mais 

plástico no mar do que peixe. Um poderoso 

documentário de longa-metragem Blue, 

leva-nos numa viagem provocadora para 

o reino oceânico, para testemunhar um 

momento crítico...quando o mundo 

marinho está num precipício. Viajamos 

através dos mares e para o mundo dos 

apaixonados defensores da preservação 

dos oceanos, onde a história dos nossos 

oceanos em mudança se está a desenrolar.

Half of all marine life has been 

lost in the last 40 years. By 2050 

there will be more plastic in the 

sea than fish. A powerful feature 

documentary Blue, takes us 

on a provocative journey into 

the ocean realm, to witness 

a critical moment in time…

when the marine world is on 

a precipice. We journey across 

the seas and into the world of 

passionate advocates for ocean 

preservation, where the story of 

our changing oceans is unfolding.

Tudo começou com um concurso para 

criar um filme. A ideia era simples: um 

pequeno documentário sobre uma pessoa 

ou grupo inspirador que fizesse a diferença 

na sua comunidade. Carlos Carneiro 

ganhou e teve a oportunidade de contar 

a história de Surfers Against Sewage (SAS), 

uma organização ambiental que procura 

preservar as nossas praias e fazer ativismo 

contra a poluição das águas.

It started with a competition 

to commission a film. The idea 

was simple: create a short 

documentary about an inspiring 

person or group who make a 

difference in your community. 

Carlos Carneiro won and got 

the opportunity to tell the story 

of Surfers Against Sewage (SAS), 

an environmental organisation 

seeking to preserve our beaches 

and campaign against water 

pollution.



Duração
Duration

7”

Duração
Duration

5”

Realizado por
Directed by 

Skeleton Sea

Realizado por
Directed by 

Nuno Sá

Título do filme
Film title

ALBATROSS EXHIBITIONIST

Título do filme
Film title

SANTA MARIA: ISLAND 
GIANTS

TRADIÇÕES DOS BALLEIROS

Inspirados pela história trágica e imagens de 

pintos de Albatross a morrer lenta e agoni-

zante devido à ingestão de plásticos, os 

artistas do Skeleton Sea Xandi Kreuzeder 

e João Parrinha criaram uma instalação 

e curta-metragem de acompanhamento 

chamada ‘Albatross Exhibitionist’.

Inspired by the tragic story and 

images of Albatross chicks dying 

slow and agonizing deaths due 

to ingested plastics, the Skele-

ton Sea artists Xandi Kreuzeder 

and João Parrinha created an 

installation and accompanying 

short film called the ‘Albatross 

Exhibitionist’.

Nuno Sá é um cameraman subaquático 

premiado, especializado em grandes 

espécies animais. Tem feito parte 

de várias grandes produções desta 

natureza. Nestes filmes promocionais, 

retrata, por um lado, a tradição baleeira, 

continuada por artesãos numa mani-

festação artística na ilha do Pico nos 

Açores, até aos dias de hoje. Por outro 

,o filme sobre Santa Maria retrata uma 

das mas incríveis histórias marinhas no 

oceano atântico.

Nuno Sá is an award-winning 

underwater  cameraman , 

specialized in big animals. He has 

been part of several major nature 

productions. In these promotional 

films, he portrays, the whaling 

traditions, continued by artisans 

in an artistic and sports manifes-

tation in Pico island until today. 

The film about Santa Maria has 

one of the most incredible marine 

life stories in the Atlantic.
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