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As REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS devem ser apresentadas do seguinte modo:
• Periódicos
AUZOUX-BORDENAVE, S.; VIGÁRIO, A. M.; RUANO, F; DOMARTCOULON, I.; DOUMENC, D., 1995. In vitro study of Perkinsus atlanticus
(Apicomplexa Perkinsea) under various environmental condictions. Journal
of Shellfish Research, 14 (2): 469-475.
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Em ANEXO – encontram-se um exemplo da 1ª página – página de rosto, sem
numeração de um relatório.
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RESUMO
Neste trabalho foi estimado o tamanho da pescada (Merluccius merluccius), na primeira maturação,
na costa portuguesa pertencente à área de distribuição do stock sul (Divisões VIIIc e IXa do ICES).
Os dados recolhidos nos cruzeiros de primavera e outono de 2000 a 2010 foram analisados numa
base anual, considerando em separado fêmeas, machos e sexos combinados. O L50 foi sempre
superior para as fêmeas, com um valor médio de 41,3 cm para todos os anos estudados, e de 27,1 cm
para os machos, o que se traduziu num comprimento médio de 34,5 cm dos dois sexos na primeira
maturação para o período 2000-2010. Foram também analisados os valores da temperatura da
superfície do mar, que registaram uma média de 16,7º C para este período.
Palavras chave: Pescada, Merluccius merluccius, comprimento na primeira maturação, costa
portuguesa, machos, fêmeas.
ABSTRACT
Title: Changes in size of the hake at first maturity of the Portuguese coast between 2000 and 2010. In
this paper we estimated the size of the hake (Merluccius merluccius) at first maturity of the Portuguese coast,
belonging to the distribution area of the southern stock (ICES Divisions VIIIc and IXa). The data collected in
the spring and fall cruises from 2000 to 2010 were analyzed on an annual basis, considering separately
females, males and sexes combined. The estimated L50 had values higher for females, with a mean value of
41.3 cm for all the years studied, and 27.1 cm for males, which resulted in 34.5 cm for both sexes as medium
length at first maturity for the period 2000-2010. We also analyzed the values of sea surface temperature,
which showed an average of 16.7 ºC for this period.
Key words: Hake, Merluccius merluccius, length at first maturity, Portuguese coast, males and females.
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