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(2 linhas sem texto) 
Resumo (máximo 400 palavras) 

O resumo deve enunciar a relevância do tema, os objetivos específicos, uma breve 
descrição dos materiais e métodos (com os detalhes que possam ser importantes para a 
interpretação dos resultados), os principais resultados e as conclusões e implicações mais 
relevantes. 

O pomar foi plantado em. 
Foram definidas as seguintes modalidades: T1 – sem intervenções ….; T2 – Fez-se 

algo alternativo; T3 – Alternativa 2. Os xxxx laterais foram executados em xxx de 2022, 
a cerca de 0xxxx. Realizaram-se dois xxxxx de altura. Na execução dos xxxx utilizou-se 
um xxx acionado por um motor de explosão. 

Em 20xx, selecionaram-se aleatoriamente 3 blocos de 10 árvores em cada linha para 
monitorizar xxxx por árvore. 

Os resultados obtidos mostraram diferenças entre as modalidades,  
E depois disto ainda se colocam 5 palavras-chave (não utilizadas no título do ar-

tigo), seguindo o exemplo que se segue. 
Se já não cabe nesta página é provável que tenha palavras a mais. 

(1 linha sem texto) 
Palavras-chave: em minúsculas, Nome científico; no máximo, cinco, por ordem alfabé-
tica. 

(1 linha sem texto) 
Abstract 

Translation of the title 
Translation of the “Resumo” with about the same number of words 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 

(1 linha sem texto) 
Keywords: Climate change, mild winter, pear, production 

(1 linha sem texto) 
Introdução 

A pereira portuguesa ou qualquer outra fruta são importantes (INE, 2030). Deve ser 
explicada a razão pela qual os autores conduziram esta investigação, apoiando-se em re-
ferências (Silva, 1900; Silva & Garcia, 2020; Silva et al., 2020) 

A pera ‘Rocha’ deve ser escrita assim, com o nome da cultivar entre aspas simples 
e sem “cv.” para não haver confusões, como afirmou o António Silva (2020). 



Neste modelo de artigo vão ver muito texto que só foi escrito para ocupar espaço. 
Neste caso, não é um exemplo a seguir, ou seja, o texto do artigo deve conter a informação 
relevante e não mais do que isso. Por exemplo, na introdução não se devem abordar temas 
que não foram estudados e que estejam apenas para preencher espaço. 

(1 linha sem texto) 
Material e Métodos 

Os dados climáticos utilizados neste trabalho foram obtidos na Estação Meteoroló-
gica do IPMA de Vale de Qualquer Coisa.  

Explicar bem quais as modalidades dos ensaios e como tudo foi executado.  
(1 linha sem texto) 

Resultados e Discussão 
Primeiro ponto 
O valor médio de qualquer coisa foi de x, tal como se pode ver na figura 1. Esta 

referência à figura deve estar antes da própria figura. Para facilitar a edição das atas, pede-
se aos autores que não coloquem figuras no final da página, quase a saltar para a seguinte. 

(1 linha sem texto) 

  
Figura 1 – Número médio de horas de frio acumulado (h) e precipitação média acumulada 
(mm) de 1 de outubro a 15 de fevereiro de cada ano (1995 a 2018). 

 
Uma parte da descrição da figura 1 pode ser apresentada no parágrafo seguinte, se 

isso contribuir para evitar uma mudança d epágina antes da figura e o consequente apa-
recimento de um espaço em branco. Facilita também que a figura esteja como imagem e 
que esteja formatada em linha com o texto e não com moldagem do texto. Se o parágrafo 
da figura for formatado com espaçamento simples e na pestana “Quebra de linha e de 
página” for escolhida a opção “Manter com o seguinte”, evitamos que a legenda da figura 
fique numa página diferente da página da figura. 

Na figura 2 apresenta-se a distribuição ….. 
Neste caso, a figura já não cabe nesta página, pelo que será recomendável antecipar 

algum do texto que iria a seguir à figura, para evitar que fique um espaço em branco no 
final da página.  

Claro que inserir as figuras no texto, em vez de as colocar no final do artigo causa 
estas dificuldades de paginação, mas preferimos esta opção para facilitar a leitura dos 
artigos, que fica mais fácil quando as figuras e tabelas ficam junto ao texto que lhes faz 
referência. 

(1 linha sem texto) 
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Figura 2 – Número médio de horas de frio acumulado (h)/mês/ano (1995 a 2018). 

 
Para evitar um espaçamento excessivo entre a figura e a sua legenda,  
 
Precipitação  
A precipitação média foi  …. 
Os quadros devem ser simples, evitando linhas verticais a separar as colunas, como 

no caso do quadro 1. Na preparação do artigo poderão ser usadas a numeração automática 
das legendas e as referências cruzadas no texto, mas pedimos aos autores que convertam 
todo esse texto automáticoem texto simples antes de submeterem os artigos. Isto porque 
no final os artigos serão inseridos num mesmo ficheiro com outros artigos e nesse caso a 
numeração pode passar a ser sequencial entre os diferentes artigos, o que seria bastante 
desadequado. Para evitar que os quadros fiquem divididos entre duas páginas diferentes, 
é conveniente selecionar o quadro todo e, na formatação de parágrafo, escolher a opção 
“Manter com o seguinte”, como está neste exemplo (Quadro 1).  

 
(1 linha sem texto) 

Quadro 1 – Valores médios Fe, Cu, Zn e Mn extraível 
 Fe 

(g.kg-1) 
Cu 

(mg.kg-1) 
Zn 

(mg.kg-1) 
Mn 

(mg.kg-1) 
Linha 25,8±11,8 22,7±17,8 62,2±29,9 265±206 
Entrelinha 25,8±11,8 22,4±18,4 61,1±30,5 257±190 

O rodapé do quadro pode ter um tamanho de letra inferior ao do restante texto. 
 
Produção nacional 
A produção nacional de  

Tanto os gráficos como as fotografias podem ser legendados como figuras como 
neste caso (Figuras 3 e 4). Aqui, para aproveitar melhor o espaço  colocoaram-se duas 
figuras ao lado uma da outra e as legendas foram colocadas numa tabela, para ficarem por 
baixo das figuras correspondentes. Esta formatação demora mais a preparar, mas evita 
dores de cabeça ao editor das atas, pois fica tudo junto, independentemente da mudança 
de página. 



            
Figura 3 – Produtividade de abacateiros ‘Bacon’ 
e ‘Hass’, num pomar plantado em 2010. 

Figura 4 – Ramo de abacateiro 
‘Hass’ com elevado vingamento. 

 
A precipitação, a plena floração, o …. no mês de fevereiro parece ter efeito positivo 

na data da plena floração e na produção. 
Estes resultados vão ao encontro (e não “de encontro”) aos resultados obtidos por 

Silva (2020). 
(1 linha sem texto) 

Conclusões 
Os dados apresentados neste trabalho permitem concluir que …. 
Em caso de dúvidas sobre a forma como colocar as referências ou no caso de os 

autores usarem uma aplicação para inserir as referências, devem escolher o estilo da re-
vista Scientia Horticulturae. 

(1 linha sem texto) 
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FORMATAÇÃO 
 

- Número máximo de páginas do artigo: 8 
- Margens (cm) Superior: 3,0    Esquerdo: 3,0    Inferior: 2,5      Direito: 3,0 
- Tipo de letra ‘Times New Roman’, normal, tamanho 12 para todo o texto, exceto 
filiação e referências, tamanho 11.  
- Título do artigo a negrito, tamanho 14. 
- Espaçamentos entre linhas: 1,0 justificado.  
- Tabulação dos parágrafos: 1,25 cm. 
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