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Durante a guerra fria, o planeamento 
estratégico de defesa era feito em fun-

ção das ameaças que, então, eram rela  va-
mente bem conhecidas e concretas. 

Com o fi m da guerra fria, essa metodolo-
gia de planeamento fi cou desajustada ao 
ambiente geoestratégico, tendo surgido o 
conceito do planeamento por capacidades, 
que apontava para a edifi cação de capacida-
des militares, que poderiam ser empregues 
perante um leque alargado e diversifi cado 
de ameaças. Ou seja, perante a imprevisi-
bilidade das ameaças futuras, apontava-se 
para a edifi cação de capacidades militares 
de largo espectro, capazes de as contrariar.

Inicialmente, o conceito de capacidade 
estava muito ligado à componente mate-
rial, ou seja entendia-se por capacidade o 
conjunto de equipamentos militares que a 
consubstanciavam. Fragatas an  gas eram 
subs  tuídas por fragatas novas, helicópte-
ros velhos eram subs  tuídos por helicópte-
ros mais modernos e por aí fora, prestando 
pouca atenção a outros aspetos. 

Contudo, aos poucos, foi-se percebendo 
que essa era uma perspe  va redutora e 
foram-se associando ao conceito de capa-
cidade outros elementos funcionais, como 
por exemplo: o pessoal (capaz de manter e 
de operar os meios ou equipamentos neces-
sários à prossecução de obje  vos militares, 
bem como de tomar as decisões mais ade-
quadas em função do ambiente envolvente); 
a doutrina (para regular a u  lização opera-
cional dos meios ou equipamentos a  nen-
tes); e o treino (para potenciar a completa 
exploração operacional dos meios ou equi-
pamentos em causa). 

Foi neste quadro que, há cerca de década 
e meia atrás, o Departamento de Defesa 
dos EUA desenvolveu o conceito DOTMLPF, 
no âmbito de um processo designado como 
Joint Capabili  es Integra  on Development 
System. Assim, foi entendido que cada capa-
cidade militar deveria envolver a doutrina, a 
organização, o treino, o material, a liderança, 
o pessoal e as infraestruturas – elementos 
cujas iniciais em língua inglesa deram origem 

ao acrónimo DOTMLPF (Doctrine, Organiza-
 on, Training, Materiel, Leadership, Person-

nel e Facili  es), correspondente, em língua 
portuguesa, a DOTMLPI. 

Com este conceito, o desenvolvimento de 
capacidades evoluiu, portanto, para uma 
abordagem mais abrangente. Embora a 
introdução de material mais moderno con-
 nue a funcionar como o grande catalisa-

dor das maiores transformações organiza-
cionais, há uma maior perceção de que a 
introdução de novos meios ou equipamen-
tos tem que ser acompanhada de desenvol-
vimentos paralelos, ao nível dos outros ele-
mentos funcionais, com um natural enfoque 
no pessoal e em tudo aquilo que a ele res-
peita, de forma mais direta (como doutrina, 
organização, treino e liderança).

Neste mundo dos conceitos, a Grã-Breta-
nha respondeu com uma variante da versão 
americana, que inclui treino, equipamento, 
pessoal, doutrina, organização, infraestru-
turas e logís  ca, cujas iniciais em inglês dão 
origem a um acrónimo eventualmente um 
pouco mais fácil de pronunciar: TEPIDOIL 
(Training, Equipment, Personnel, Informa-
 on, Doctrine, Organiza  on, Infrastructures 

e Logis  cs).

Não obstante, foi o acrónimo norte-ame-
ricano que vingou, tendo sido rapidamente 
adotado por outras nações. A NATO, nos 
seus esforços de transformação das capaci-
dades militares aliadas, também adotou o 
conceito, mas acrescentou-lhe mais um ele-
mento: a interoperabilidade, daqui resul-
tando a variante DOTMLPF-I (ou DOTMLPI-I, 
em língua portuguesa). Com efeito, um dos 
maiores desafi os da NATO é conseguir que as 
capacidades militares dos 29 aliados possam 
ser empregues em conjunto e de forma sinér-
gica, o que implica interoperabilidade. E a 
interoperabilidade não cai do céu, requer pla-
neamento cuidado e muita atenção e esforço, 
desde a fase inicial do desenvolvimento de 
qualquer capacidade. Na realidade, a intero-
perabilidade é um elemento funcional que 
deve presidir a todos os outros, i.e., deve cor-
responder a um atributo de todos os outros 
elementos de uma capacidade.

Embora esses elementos funcionais sejam, 
no essencial, autoexplica  vos, jus  fi ca-se 
uma breve descrição de cada um deles:

• Doutrina consiste no conjunto de princí-
pios fundamentais e de procedimentos que 
orientam as ações das forças e unidades 
militares, na condução das suas operações.

Str

DOTMLPI-I
OS ELEMENTOS FUNCIONAIS DE UMA CAPACIDADE

39

Exercício de Limitação de Avarias a bordo de fragata portuguesa. O conceito DOTMLPI-I preconiza um 
entendimento lato do treino, aí incluindo  formação, treino individual, treino cole  vo e exercícios.
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• Organização corresponde à forma como 
os elementos da força ou unidade militar 
estão estruturados.

• Treino, aqui entendido de forma abran-
gente, incluindo: formação, treino indivi-
dual, treino cole  vo e exercícios. A edifi ca-
ção de uma capacidade deve contemplar 
todo este espectro de treino.

• Material abrange todos os equipamen-
tos, instrumentos, aparelhos, peças, so  -
ware e sobressalentes requeridos para a 
condução das operações. 

• Liderança é o processo de infl uência 
social que potencia os esforços dos elemen-
tos envolvidos, na consecução dos obje  vos 
estabelecidos. A importância da liderança 
está bem espelhada numa célebre frase de 
Maurice de Talleyrand: “Tenho mais medo 
de um exército de cem ovelhas liderado 
por um leão, do que de um exército de cem 
leões liderado por uma ovelha”. 

• Pessoal corresponde aos recursos huma-
nos necessários para operar e manter a 
capacidade em causa. 

• Infraestruturas inclui bases e instalações 
que suportam a capacidade.

• Interoperabilidade, que deve ser enten-
dida como uma componente transversal a 
todos os outros elementos funcionais, pois 
tem que haver interoperabilidade de dou-
trina, de organização, de treino, de mate-
rial, de liderança, de pessoal e de infraes-
truturas. 

A principal vantagem deste conceito é dei-
xar de entender as capacidades militares 
como sendo cons  tuídas apenas pelo mate-
rial que as corporiza, mas antes como um 
conjunto agregado de elementos funcionais. 
Com efeito, pode até discu  r-se a adição de 
outros elementos funcionais. Como vimos 
acima, o conceito britânico TEPIDOIL incluía 
a informação e a logís  ca (deixando de fora a 
liderança). Também os americanos já produ-
ziram uma variação do conceito inicial, acres-
centando-lhe a Polí  ca (Policy), dando ori-
gem a DOTMLPF-P, em que a Policy engloba 

todos os aspetos de polí  ca de defesa nacio-
nal ou internacional, que podem afetar ou 
cons tranger a implementação ou exploração 
de uma capacidade. 

De qualquer maneira, parece-me que os 
elementos funcionais do conceito original 
DOTMLPI – com o acrescento da interope-
rabilidade para o ambiente NATO – cobrem 
todas as componentes mais importantes de 
uma capacidade. O que se ganha em acres-
centar novos elementos perde-se ao compli-
car o conceito. 

Gostaria de concluir com duas considera-
ções fi nais.

Em primeiro lugar, importa referir que não 
se deve olhar para os elementos funcionais 
de uma capacidade de forma isolada, mas 
antes em conjunto. Uma forma ú  l de olhar 
para este conceito é como sendo um pro-
duto dos vários elementos funcionais (e não 
como a sua soma). Neste entendimento, se 
se negligenciar um desses elementos fun-
cionais, então o resultado será uma capaci-
dade nula – aplica-se, pois, a propriedade do 
0 como elemento absorvente da mul  plica-

ção. Concorrentemente, só considerando de 
forma igualmente relevante todas as com-
ponentes é que se consegue desenvolver 
uma nova capacidade.

Em segundo lugar e para fi nalizar, gostaria 
de acrescentar que este conceito – além de 
extremamente ú  l para o desenvolvimento 
de capacidades – é um instrumento extraor-
dinário para pra  camente qualquer tarefa 
de planeamento. Com efeito, sempre que 
for necessário planear uma nova a  vidade, 
pode ser extremamente ú  l decompor o 
esforço a desenvolver nas componentes do 
DOTMLPI-I. Nalgumas vezes, não será neces-
sário aplicar todos os elementos funcionais 
individuais, mas, de qualquer forma, a apli-
cação desta ferramenta de planeamento 
abrirá caminho a aproximações interdisci-
plinares e abrangentes aos problemas, alar-
gando o esforço de planeamento a perspe-
 vas menos habituais e que são frequente-

mente negligenciadas.

�

Sardinha Monteiro
CMG

Curso de liderança na Escola de Fuzileiros. A liderança é um elemento funcional fundamental no processo de edifi cação de qualquer capacidade. 

Fuzileiros portugueses. O pessoal é um elemento funcional nuclear do conceito DOTMLPI-I.
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Após ter completado 46 anos de idade no dia 22 de dezembro 
de 2017, aproximava-se a data de largada do NRP Zaire para 

o novo des  no, São Tomé e Príncipe. Navio habitualmente empe-
nhado a operar junto a zonas costeiras em missões de vigilância, 
patrulha e de segurança marí  ma, normalmente na Zona Marí  ma 
do Norte ou da Madeira, estava agora designado para par  cipar 
num projeto de cooperação para apoiar a Guarda Costeira de São 
Tomé e Príncipe numa missão com duração prevista de um ano.

Durante os dois meses que antecederam a missão, o navio efe-
tuou uma intensa preparação, que incluiu o ciclo de manuten-
ções e reparações prioritárias, o aprestamento ao nível do mate-
rial necessário para missão e sustentação do navio, um plano 
de treino assis  do com a equipa de avaliação do CITAN (fase de 
terra e mar), e a adaptação de uma nova lotação especial, com 10 
fuzileiros a integrarem e desempenharem as funções de bordo 
em cargos que, por detalhe, eram desempenhados por militares 
de outras classes. 

O NRP Zaire largou da BNL no dia 3 de janeiro acompanhado pelo 
NRP Bérrio, após uma cerimónia que fazia jus a mais de 46 anos a 
desempenhar missões em território nacional.

O trânsito até São Tomé e Príncipe dividiu-se em 3 fases dis  n-
tas. Nos primeiros 3 dias o navio rumou ao porto de Las Palmas 
com uma baixa pressão a aproximar-se e a ameaçar a chegada pre-
vista do navio a águas espanholas, pelo que foi decidido alterar o 
planeamento e aumentar a velocidade de forma a fugir ao mau 
tempo que se aproximava. No dia 5 de janeiro o navio avistava as 
luzes de Las Palmas, já sob efeito de ventos fortes de Oeste que 
ainda deram mostras do temporal que se aproximava, atracando 
já perto da meia-noite e aguardando pela chegada do NRP Bérrio.

Após dois dias no porto de Las Palmas e efetuado o reabasteci-
mento do navio com recurso ao NRP Bérrio (de braço dado), avizi-
nhava-se a segunda fase da viagem, com mais de 1000 milhas por 
percorrer até à Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Ainda com a 
predominância de ventos dos setores de Noroeste na ordem dos 
25 a 30 nós e uma ondulação que se vinha a prolongar desde os 

Açores, o planeamento do navio foi efetuado tentando colocar o 
mar nos setores de popa, permi  ndo uma melhor estabilização do 
navio. No dia 11 de janeiro o navio atracou de braço dado ao NRP 
Bérrio na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, onde realizou uma 
vez mais o reabastecimento de combus  vel e descansou durante 
dois dias até ao início da próxima  rada.

Na terceira e úl  ma fase do planeamento de navegação, a mais 
complexa, realizou-se o trânsito de São Vicente até São Tomé e 
Príncipe, num total de 10 dias de viagem, percorrendo cerca de 
2400 milhas.

No úl  mo ano e fruto das sucessivas e intensas missões realiza-
das pelo navio, não havia dúvidas da sua robustez e dureza, mas 
um trânsito de 10 dias consecu  vos e em águas quentes apresen-
tavam-se como um enorme e auspicioso desafi o. Além de inúme-
ros fatores, o controlo moderado da água de bordo (regime de 
água fechada) e do combus  vel era essencial para a segurança da 
 rada, assim como o vento e mar de feição.
O navio largou acompanhado do NRP Bérrio. Nos primeiros dias 

os ventos fortes e predominantes de Nordeste não permi  ram 
cumprir com o planeamento de navegação es  pulado, obrigando 
o navio a ganhar la  tudes sul, de forma a ter os ventos mais fracos 
e aumentando as preocupações num trânsito que não  nha come-
çado da melhor forma. Finalmente, e como calculado, o vento 
amainou e o navio conseguiu efetuar rumos Este, em direção ao 
des  no fi nal.

No entanto, a tarefa estava longe de ser fácil. Após 4 dias de trân-
sito  nhamos de reabastecer o navio em alto mar. Face às carac-
terís  cas dos navios, foi necessário planear o reabastecimento de 
braço dado com o NRP Bérrio, com este a pairar. Sendo esta uma 
manobra não treinada nem  pifi cada para esta classe de navios, 
foi escolhida uma área onde habitualmente, neste período do ano, 
as condições de mar são geralmente boas e os ventos são fracos. 
Estas condições permi  ram o reabastecimento em segurança.

Com os tanques cheios de combus  vel e as temperaturas quen-
tes da água do mar a rondarem os 30°C, foi necessário con  nuar 

a monitorização permanente e con  nua por 
parte das equipas técnicas de bordo que foram 
controlando e o  mizando os equipamentos.

No dia 22 de janeiro, às 09h00 locais, e 19 dias 
após a largada do navio de Lisboa, a ilha de São 
Tomé e Príncipe encontrava-se no nosso hori-
zonte. O NRP Zaire atracou no porto da Baía de 
Ana Chaves, sendo recebido pelas en  dades 
locais e prestado os cumprimentos protocolares 
habituais. 

Nas primeiras duas semanas deu-se início à 
primeira fase de estabilização e permanência 
do navio na área de operações, sendo necessá-
rio um esforço e empenho adicional de toda a 
guarnição. Foram inúmeras as tarefas desempe-
nhadas nesta fase, desde os sucessivos desem-
barques de material proveniente do NRP Bérrio 
(cerca de 80 toneladas). A instalação de duas 
antenas HF na Guarda Costeira que permi  ram 
restabelecer comunicações de rádio e voz com 
cobertura em toda a Zona Económica Exclusiva 

NRP ZAIRE
COOPERAÇÃO COM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
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de São Tomé e Príncipe e com Portugal. Assegurar 
as condições logís  cas e administra  vas em terra 
para a guarnição, a instalação de um quadro elétrico 
para alimentar o navio ao cais. O melhoramento de 
algumas infraestruturas nas instalações da Guarda 
Costeira. A colocação de uma boia de amarração na 
Baía de Ana Chaves com a especifi cidade de ter um 
cabo elétrico proveniente de terra, permi  u ao navio 
fi car amarrado com energia do cais, evitando assim o 
desgaste dos geradores de bordo.

Em simultâneo com o trabalho de estabilização e 
capacitação desenvolvido em terra, decorreu tam-
bém a primeira integração e o início do apronta-
mento sanitário dos militares da Guarda Costeira 
de São Tomé e Príncipe que farão parte da futura 
guarnição do navio, assim como algumas instruções 
teórico-prá  cas de forma a envolver no imediato os 
futuros elementos da guarnição na ro  na de bordo 
e desenvolver o conhecimento dos vários serviços e 
secções do navio. 

No dia 8 de fevereiro foram recebidos a bordo o Ministro da 
Defesa Nacional, Professor Doutor José Alberto Azeredo Lopes, 
e o Ministro da Defesa e Administração Interna de São Tomé e 
Príncipe, Dr. Arlindo Lopes, tendo sido assinado o Memorando de 
Entendimento para a missão de capacitação da Guarda Costeira 
de São Tomé e Príncipe, através do NRP Zaire e do Programa-
-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa entre o Ministé-
rio da Defesa Nacional da República Portuguesa e o Ministério 
da Defesa e Administração Interna da República Democrá  ca de 
São Tomé e Príncipe para o período de 2018 a 2020. A visita a 
bordo e a assinatura dos referidos documentos teve ainda a pre-

sença do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Dr. Patrice 
Trovoada, do Embaixador de Portugal, Dr. Luís Gaspar da Silva, 
do Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Peres-
trello, do CEMFA de São Tomé e Príncipe, GEN Horácio de Sousa, 
do CEMGFA, GEN Pina Monteiro, do CEMA e AMN, Almirante 
Silva Ribeiro, do CEME, General Rovisco Duarte, do Comandante 
Naval, VALM Gouveia e Melo, do Comandante Naval da Guarda 
Costeira de São Tomé e Príncipe, Comandante Idalécio João, e do 
coordenador geral do projeto e Diretor do CITAN, CMG Silvestre 
Correia.

�

Colaboração do COMANDO DO NRP ZAIRE

Assinatura do memorando de entendimento e do programa-quadro da Defesa, a bordo 
do NRP Zaire.
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COOPERAÇÃO TÉCNICO-MILITAR
A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS HUMANOS

Decorrente do contributo de Portugal para o esforço internacio-
nal de capacitação dos países do Golfo da Guiné em matéria de 

segurança marí  ma e combate às a  vidades ilícitas no mar, o NRP 
Álvares Cabral realizou entre os dias 7 de fevereiro e 7 de abril, 
a missão Mar Aberto 2018, na qual teve oportunidade de apoiar 
igualmente, na República de Cabo Verde e em São Tomé e Prín-
cipe, os projetos de cooperação técnico-militar que se encontram 
em curso. Neste âmbito, o navio teve oportunidade de promover e 
realizar várias a  vidades de cooperação técnico-militar, nas quais 
fi cou mais uma vez demonstrada a elevada importância que os 
recursos humanos da Marinha desempenham no planeamento, 
condução e prossecução destas a  vidades de cooperação.

SÃO TOMÉ E PRINCÍPE
O NRP Álvares Cabral visitou São Tomé e Príncipe (STP) no 

período de 20 a 24 de fevereiro, por forma a apoiar o projeto de 
capacitação da guarda costeira deste país, tendo levado a cabo 
diversas ações de treino e de cooperação a bordo com as Forças 
Armadas deste país. Entre as a  vidades desenvolvidas, destaca-se 
o embarque, no dia 23 de fevereiro, de 13 militares da guarda cos-
teira e 15 da força de fuzileiros, com a fi nalidade de proporcionar, 
a navegar, diversas ações de formação teóricas e prá  cas em áreas 
essenciais para o desempenho de funções a bordo de um navio, 
tais como, navegação, combate a incêndios e alagamentos, socor-
rismo, suporte básico de vida e ainda na área da mecânica. Por 
sua vez, o embarque dos 15 militares da força de fuzileiros teve 
como obje  vo promover o treino combinado através de treinos de 
operações an  bias.

REPÚBLICA DE CABO VERDE
A fragata Álvares Cabral permaneceu na República de Cabo 

Verde (RCV) entre os dias 5 e 16 de março, pra  cando o porto da 
Cidade da Praia, de 5 a 8 de março, e o porto do Mindelo, de 13 a 
16 de março. Concretamente, durante os períodos de permanên-
cia do navio nos portos referidos, foram ministradas pela guarni-
ção do navio várias formações em diversas áreas de interesse para 
a guarda costeira da RCV, nomeadamente na área da navegação, 
combate a incêndios e alagamentos, primeiros socorros e suporte 
básico de vida, mecânica, eletrotecnia, higiene e segurança no tra-
balho, proteção de um navio num porto, abordagem a navio sus-
peito, e ações de desembarque an  bio. 

P or seu turno, entre 8 e 13 de março, o navio realizou ações de 
patrulha e fi scalização conjunta com as autoridades deste país, 
nomeadamente com a sua Guarda Costeira, Polícia Marí  ma e Ins-
peção das Pescas nas suas águas de jurisdição, à luz dos acordos 
estabelecidos entre os dois Estados. Também neste período, e em 
simultâneo às ações de fi scalização marí  ma conjunta realizadas, 
foram efetuadas durante a navegação várias formações e treinos 
conjuntos entre os Pelotões de Abordagem da Marinha Portuguesa 
e da Marinha Cabo-verdiana embarcados, tendo em vista a par  lha 
de conhecimento, experiência e capacidades, por forma a fazer face 
aos diversos cenários de abordagem a embarcações em situação de 
previsível infração.

ELEMENTO CHAVE PARA O SUCESSO: 
A QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS 
DA MARINHA

O cumprimento de todas estas a  vidades de cooperação técni-
co-militar apenas foi possível devido à existência de militares na 
guarnição do NRP Álvares Cabral e, por conseguinte, na Marinha 
Portuguesa com competência, experiência e conhecimento nas suas 
áreas específi cas, e que colocaram todo o seu empenho e profi s-
sionalismo em formar e apoiar os seus camaradas congéneres, em 
troca de um bem comum, que é o fomento da cooperação. Com 
efeito, num Mar cada vez mais “Aberto”, a obtenção da segurança 
marí  ma e o efi caz combate às a  vidades ilícitas no mar apenas 
será possível através da par  lha de conhecimento e cooperação 
entre os países, sendo que os recursos humanos desempenham um 
papel fundamental na fomentação dessa cooperação.
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Some important elements of successful naviga-
 on cannot be acquired from any book or ins-

tructor. The science of naviga  on can be taught, 
but the art of naviga  on must be developed from 
experience.

(American Pra  cal Navigator, 2017)

Em Portugal, o ensino teórico da navegação 
nasceu com Pedro Nunes. O  tulo que deu à 

obra que publicou em 1573, De arte atqve ra  one 
navigandi (que se pode traduzir como: Sobre a 
arte e ciência da navegação), mostra que o cos-
mógrafo-mor percebeu bem que exis  am duas 
formas dis  ntas de abordar as questões náu  cas: 
uma teórica e outra prá  ca. Esta dialé  ca entre 
teoria e prá  ca manteve-se até aos nossos dias, 
como se pode verifi car no texto acima, incluído 
na edição do ano passado da obra mais relevante 
sobre navegação, publicada nos EUA. A questão 
tem estado sempre presente ao longo da nossa 
história. A  tulo de exemplo, vale a pena men-
cionar o caso da fundação da Escola Naval. A 
mesma nasceu em 1845, como consequência de 
uma acesa polémica, em 1842, entre «teóricos» 
e «prá  cos» do ensino náu  co. A discussão man-
teve-se viva e em 1847 foi aprovado um novo 
plano de estudos, que alterava profundamente o 
modelo de ensino, mas que não chegou a entrar 
em vigor. Diz o povo: «No meio é que está a vir-
tude», provérbio que se aplica perfeitamente 
aqui.

A Escola Naval é um estabelecimento de ensino 
superior e os seus alunos têm que a  ngir os 
requisitos obrigatórios para obtenção dos respe-
 vos graus académicos. Nem pode ser de outro 

modo, a lei defi ne que para ser ofi cial das Forças 
Armadas tem que se ser detentor de um determi-
nado grau, dependente da classe que esse ofi cial 
integrar. Além disso, os militares estão sempre na 
vanguarda da tecnologia e operam em ambien-
tes complexos, em termos polí  cos e sociais. Por 
este mo  vo, devem incorporar nas suas fi leiras 
elementos detentores de conhecimentos de nível 
superior em diferentes áreas cien  fi cas, sendo 
esse papel assumido pelos ofi ciais.

Mas um ofi cial da Marinha é muito mais que 
um académico. Fez um juramento de servir a 
Pátria, doando, se necessário, a sua vida. Pauta 
a sua conduta por um Código de Honra, comum 
a todos os militares. Tem como referência um 
conjunto de virtudes: Abnegação, Camarada-
gem, Coragem, Disciplina, Espírito de Corpo, 
Honra, Jus  ça, Lealdade ou Tenacidade, entre 
outras. Deve garan  r uma total disponibilidade 
para o serviço e tal implica manter uma capacidade  sica para 
desempenhar as suas funções em ambientes inóspitos e situa-
ções extremas.

Nas imagens que complementam este texto apresentam-se 
exemplos da a  vidade académica, nomeadamente através de 

projetos de inves  gação levados a cabo por docentes e discen-
tes da Escola Naval e da vertente da formação militar, naval e de 
caráter, que se materializa em provas despor  vas, exercícios de 
campo, a  vidades náu  cas, e tarefas cole  vas de índole diversa.

�

O ENSINO NA ESCOLA NAVAL
A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA
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O Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN) 
tem por missão assegurar a responsabilidade pelo 

treino e avaliação das unidades navais e forças navais, 
pelo estudo e análise da doutrina e procedimentos asso-
ciados à tá  ca e operações navais, pela formação nas 
áreas da tá  ca e operações navais e pelo apoio às ope-
rações navais. 

Para assegurar a sua missão o CITAN dispõe de cerca 
de 80 militares, com as necessárias qualifi cações, ade-
quada formação e experiência acumulada, bem como 
um conjunto de qualidades pessoais e profi ssionais dig-
nas de realce, condições imprescindíveis para que esses 
militares se cons  tuam como uma referência para a 
Esquadra, aquando da realização dos planos de treino 
dos navios, em terra e no mar, das ações de formação 
realizadas e no estudo e aplicação da doutrina e proce-
dimentos tá  cos.

 Importa salientar a elevada e permanente mo  vação 
dos militares que prestam serviço no CITAN, alimentada 

OS MILITARES DO CITAN NO APOIO À ESQUADRA

É fácil compreender que as guarnições cons  tuem o principal 
recurso de qualquer unidade naval da Marinha Portuguesa. 

Para além de todas as outras e variadas razões que possam exis  r, 
é determinante que assim seja, especialmente a bordo de navios 
com guarnições pequenas como é o caso do NRP Viana do Castelo. 

Quando chegam a bordo estes militares, depois de terem pas-
sado por um processo de recrutamento exigente que permi  u à 
Marinha recrutar e reter os melhores, a diversidade de tarefas que 
vão encontrar é muito vasta, desde a função principal de marinhei-
ros, passando pelas funções secundárias de ecologistas, agentes 
de fi scalização, bombeiros, socorristas e diplomatas. Em algumas 
missões, como foi o caso da operação TRITON no Mediterrâneo, 
até educadores de infância  veram que ser. Neste contexto, des-
cobrem capacidades próprias que desconheciam possuir. Em mis-
sões de fi scalização podem ser, também, formadores em lança-
mento de sinais pirotécnicos e primeiros socorros. 

A comunicação interna é outra vertente da máxima importância 
a bordo dos navios. Neste âmbito, a comunicação descendente 
é um elemento chave merecedor da maior atenção e cuidado. 
Interessa, acima de tudo, assegurar que o processo de comunica-
ção interna o  mize o cumprimento da missão atribuída ao navio 
contribuindo, a  vamente, e de forma relevante para o reforço da 
imagem e sen  mento de u  lidade pública da Marinha junto dos 
portugueses.

Em suma, devemos e podemos es  mular o “talento” que há 
nos nossos militares para que sejam capazes de feitos extraordi-
nários, de se excederem a si próprios, como também mantê-los 
sempre informados de forma a manter um navio posi  vo, isto é, 
com uma Guarnição mo  vada e sempre pronta para os desafi os 
de qualquer missão. Nesta ó  ca, a crença no talento e na infor-
mação, têm que ser absolutamente inabaláveis.

�

GUARNIÇÕES “TALENTOSAS” E INFORMADAS
A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA
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pelo sen  mento de realização alcançado, quando, decorrente 
da sua ação, se verifi ca nas unidades navais em par  cular e na 
esquadra em geral o aumento do conhecimento, da confi ança 
e profi ciência na realização das tarefas, individualmente e em 
equipa e, consequentemente, a elevação dos seus níveis de 
desempenho na resolução dos desafi os diários.

Esse estado fi nal, alcançado após a conclusão dos planos de 
treino, é resultado da conjugação da determinação demonstrada 
pelas guarnições dos navios e da persistente e rigorosa ação dos 
recursos humanos do CITAN, na prossecução dos Padrões de 
Pron  dão para cada classe de navios.

�

As ações de manutenção 
das Unidades Navais (UN) 

são fundamentais para o cum-
primento das missões e tarefas 
que estão come  das à Mari-
nha. Con  nua a ser imperioso 
maximizar o binómio custo-e-
fi cácia nesta área, à medida 
que determinadas classes de 
navios estão a chegar ao fi m 
do seu ciclo de vida e unidades 
mais recentes procuram con-
solidar os seus novos padrões. 
Neste quadro, assume par  cu-
lar importância a manutenção 
do 2º escalão, cuja realização 
atempada e com a qualidade 
adequada, contribui de forma 
decisiva para o aprontamento das UN e, posteriormente, para a 
sua sustentação durante o cumprimento da missão. 

Assim, e de acordo com o Despacho nº 14/97 do Almirante 
CEMA de 14 de março, a criação do Serviço de Apoio a Navios 
(SAN) da Flo  lha veio integrar uma série de recursos produ  -
vos, abrangendo prioritariamente os sistemas da plataforma. Ao 
longo dos anos, o SAN tem sido reforçado em recursos humanos 
e novas valências ofi cinais, vincando cada vez mais a sua impor-
tância no apoio direto à esquadra, procurando cons  tuir-se como 
um facilitador das UN de forma a que estas se possam concentrar 
no seu principal obje  vo, ou seja, o cumprimento da missão. 

O SAN, atualmente integrado na Esquadrilha de Navios de Super-
 cie, proporciona um vasto leque de prestação de serviços de 

apoio ofi cinal, fornecendo ao pessoal de bordo meios adequados 
(ferramentas e equipamentos não disponíveis a bordo) enquanto 
assegura o acompanhamento técnico dos trabalhos a efetuar e 
colabora na iden  fi cação das melhores soluções de reparação.

O SAN é hoje um polo de apoio ofi cinal cons  tuído por 52 
elementos (38 militares e 14 civis), que providencia apoio de 
manutenção do 2º escalão nas áreas de serralharia/soldadura; 
frio; eletricidade; equipamentos de osmose inversa; máquinas 
e ferramentas especiais; embarcações e semirrígidas, quer ao 
nível da mecânica dos motores, quer no âmbito dos fl utuado-
res e cascos; e ainda pantografi a. De forma a acorrer a qualquer 
situação urgente, o SAN assegura a existência, em permanência, 
com capacidade de intervenção imediata sempre que esteja em 
causa a segurança ou a pron  dão de qualquer UN operacional 
com missão atribuída.

Por ul  mo, é ainda de mencionar que, devido à excelência do 
seu trabalho e ao reconhecimento da sua competência, todos os 
anos, estagiários nacionais e estrangeiros recorrem às capacida-
des do SAN, nomeadamente na área da soldadura, para incre-
mentar e consolidar os seus conhecimentos.

�

OS RECURSOS HUMANOS NO APOIO OFICINAL

A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA
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Compete à Esquadrilha de Subsuper  cie (ES) promover e asse-
gurar o aprontamento e o apoio logís  co e administra  vo das 

unidades navais e de mergulhadores que lhe estejam atribuí-
das, nomeadamente no âmbito das tarefas relacionadas com as 
capacidades submarina, mergulhadores, ina  vação de engenhos 
explosivos e guerra de minas. 

Ao Agrupamento de Mergulhadores, organizado em três Destaca-
mentos de Mergulhadores Sapadores (DMS), cabe uma fa  a impor-
tante destas competências, designadamente executar operações 
avançadas de deteção e ina  vação de engenhos explosivos (respon-
sabilidade do DMS nº1), executar trabalhos de salvação marí  ma 
nomeadamente refl utuações, reparações/manutenções dos navios 
da Marinha e corte e soldadura subaquá  ca (responsabilidade do 
DMS nº2) e, no âmbito da capacidade de guerra de minas, operar 
veículos autónomos subaquá  cos (responsabilidade do DMS nº3). 
Para além destas capacidades, este Destacamento cons  tuí a Equipa 
de mergulho profundo da Marinha cuja capacidade atual, permite 
mergulhar até uma profundidade máxima de 81 metros. 

Subme  dos a formações específi cas e a treinos rigorosos e fre-
quentes, os militares deste Agrupamento de Mergulhadores, para 
além da elevada mo  vação e de cultura operacional própria, pos-
suem valências que são u  lizadas em várias missões no âmbito mili-
tar, busca e salvamento e apoio à comunidade civil.

�

  OS MERGULHADORES DA MARINHA E AS SUAS VALÊNCIAS

A Base Naval de Lisboa (BNL) é um órgão de base da Mari-
nha, que assegura as a  vidades relacionadas com o apoio 

logís  co às unidades operacionais, bem como o apoio a outras 
unidades e organismos situados na sua área de responsabili-
dade, incluindo a manutenção e segurança de instalações de 
uso comum.

• Neste âmbito, assegura a distribuição e a manutenção de 
uma rede elétrica que fornece cerca de 25 GWh de eletricidade 
por ano a toda a BNL. 

• Fiscaliza o acesso de mais de 5000 viaturas e 8000 pessoas 
por dia. 

• Fornece mais de 2000 refeições por dia. 
• Assegura a Limitação de Avarias e a vigilância permanente 

numa extensa área que a  nge os 440 hectares, e que se con-
fronta com três municípios, Almada, Seixal e Lisboa. 

• Garante a limpeza, a manutenção e a segurança de uma 
mata com mais de 100 hectares.

• Aloja mais de 600 pessoas.
• Apoia cerca de 750 manobras de atracação e largada por ano.
• Capta nos seus furos, trata e distribui cerca de 50.00 0 m3 de 

água por mês.
E faz tudo isto num contexto de alguma escassez de recursos. 

Consegue fazê-lo porque tem, como é apanágio da Marinha, 
militares, militarizados e civis altamente qualifi cados, mo  va-
dos e empenhados em cumprir a missão de apoiar os navios e 
as unidades sedeadas no Alfeite. A guarnição da BNL orgulha-
-se, assim, de servir a sua Marinha. Não menos importante, em 
2018 comemora-se o Centenário da instalação da Marinha no 
Alfeite e os 60 anos da Base Naval de Lisboa. Esteja presente!

�

UMA BASE NAVAL COM GRANDE DIMENSÃO HUMANA
A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA

Fo
to

 Jo
sé

 F
ad

ist
a

Fo
to

 M
ig

ue
l A

. L
op

es

09-17-9ª.indd   1309-17-9ª.indd   13 27/04/2018   12:4127/04/2018   12:41



 REVISTA DA ARMADA | 529

MAIO 201814

A Esquadrilha de Helicópteros (EH) resulta de uma combinação 
de pessoas, tecnologia e cultura ins  tucional, integradas com o 

obje  vo de aprontar e disponibilizar a componente aérea da Mari-
nha. Sendo o emprego operacional das aeronaves o produto mais 
visível de todo o trabalho desenvolvido, é nos militares que prestam 
serviço na EH que reside o motor que garante a sustentabilidade 
desta unidade única.

Esses militares adquirem na formação teórico-prá  ca e na expe-
riência profi ssional, os conhecimentos e as competências neces-
sárias para o desempenho das suas tarefas, que associadas a uma 
vincada cultura aeronáu  ca de rigor e segurança, permitem alcan-
çar excelência e sa  sfação no trabalho. Se a estes ainda juntarmos 
que muitos dos militares da EH têm permanecido nela por períodos 
alargados de tempo, percebe-se a elevada profi ciência demonstrada 
por esta pequena, mas altamente especializada esquadrilha, que 
nos úl  mos 25 anos já cumpriu mais de 22.000 horas de voo sem 
acidentes.

Embora seja no seio da Base Aérea n.º 6 no Mon  jo que a EH tem a 
sua casa, é no mar, através dos Destacamentos de Helicópteros, que 
o seu produto operacional se torna visível. Os Destacamentos são 
unidades operacionais cons  tuídas por 13 elementos, que englo-
bam dois pilotos, um operador de sistemas um recuperador-salva-
dor e a equipa de manutenção, prontos para embarcar nas unidades 
navais. Sendo o regime de embarcado muito exigente para a equipa 
e respec  va aeronave, a geração de um Destacamento obedece a 

um rigoroso processo de aprontamento de pessoal e material. 
Na Esquadrilha, as oportunidades são iguais para todos, inde-

pendentemente do género, procurando-se garan  r que a procura 
de posições de maior responsabilidade seja algo mo  vador e ali-
ciante. Assim, só com profi ssionalismo individual e cole  vo, aliados 
à defesa dos valores militares e à promoção do espírito de equipa, 
se consegue que a valorização humana e profi ssional sejam fatores 
de maior importância para o crescimento não só do próprio militar, 
mas também da unidade que dá Asas à Marinha.

�

UMA UNIDADE COM ASAS

Os submarinos, por operarem em imersão, são de muito di  cil 
deteção e iden  fi cação e, como tal, disponibilizam uma com-

ponente de imprevisibilidade ímpar às Marinhas que os operam.
Por outro lado, o seu poder combatente, seja ele através dos tor-

pedos pesados fi lo-guiados ou através de mísseis que possibilitam 
o ataque a navios ou alvos em terra a enormes distâncias, permite 
caracterizá-los como uma das capacidades militares mais relevan-
tes ao serviço de Portugal. 

Esta imprevisibilidade, discrição e letalidade tornam, o subma-
rino como um instrumento credível da dissuasão militar portu-
guesa por obrigarem, um possível adversário, a reunir uma força 
naval devidamente treinada e com uma dimensão considerável 
para o enfrentar com um mínimo de probabilidade de sucesso.

Numa situação de crise, as caracterís  cas singulares do subma-
rino, possibilitam a sua operação sem condicionar o nível polí  co e 
sem aumentar a tensão militar. 

Mas, por mais poderosa que seja a arma e quaisquer que sejam 
os seus automa  smos, o seu desempenho acaba por ser sempre 
dependente do fator humano.

Os submarinistas são marinheiros altamente especializados que 
operam em navios com reduzidas condições de habitabilidade e 
privacidade, num meio extremamente hos  l, e que cul  vam diaria-
mente a capacidade de antecipar, evitar e corrigir eventos inespera-
dos, atributos que caracterizam as organizações de alta fi abilidade.

Por realizarem missões em imersão durante longos períodos, 
enfrentam e ultrapassam a pressão psicológica que decorre 
da envolvente em que operam e que resulta no isolamento do 
mundo exterior e, muito em par  cular, na impossibilidade de 
comunicar com aqueles que deixaram. 

Por isso, consideram-se especiais, não melhores ou piores, são 
unicamente diferentes, confi antes, focados na missão, pragmá  -
cos, informais, resilientes e com elevado autodomínio, mas que 
fazem sempre jus ao seu lema:

“Silenciosamente ao serviço de Portugal”.
�

“SILENCIOSAMENTE AO SERVIÇO DE PORTUGAL”
A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA
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O FATOR HUMANO NOS ACORDOS LOGÍSTICOS 
INTERNACIONAIS

O ingresso no Destacamento de Ações Especiais (DAE) é um pro-
cesso prolongado e muito exigente, quer em termos  sicos quer 

psicológicos. Uma vez ob  das as qualifi cações para prestar serviço na 
Unidade, sucede um con  nuo ciclo de treinos, exercícios e missões 
– ciclo este que se prolonga, ininterruptamente, por vários 
anos. A confi dencialidade e a natural discrição que 
rodeia as a  vidades do DAE, ainda assim, deixam 
transparecer a elevada exigência  sica e técnica 
imposta aos elementos da unidade, mas menos 
reconhecido, embora não menos relevante, é 
o grau de exigência imposto às famílias dos 
homens que servem a Marinha no DAE.

A família e o círculo próximo de amigos 
cons  tui-se, aliás, como um potenciador do 
desempenho do militar e da adaptação neces-
sária perante um quadro de a  vidades preen-
chido de risco e incerteza, sob elevada exigência 
de desempenho.  Desde logo, o stress que acom-
panha as a  vidades de risco, stress reiterado e pro-
longado no tempo, exige, mais do que simples sangue frio, 
uma robusta estabilidade psicológica com alicerces numa vida social 
e familiar equilibradas. Note-se que, como em qualquer profi ssão, 
uma perturbação grave da vida pessoal condiciona o desempenho 
profi ssional, no entanto, no caso do operacional do DAE, tal pode tra-
duzir-se em risco para a vida do próprio e dos seus camaradas.  

São, também, as famílias muitas vezes postas à prova pelas cir-
cunstâncias profi ssionais dos operacionais do DAE – para as quais 
não se voluntariaram diretamente, tal como aqueles o fi zeram, 
mas que, na maioria dos casos, assumem como suas. Trezentos e 

sessenta e cinco dias por ano, todos os operacionais do 
DAE têm que se manter contactáveis e disponíveis, 

sempre. Mesmo nos períodos mais folgados, a 
disponibilidade e a pron  dão para se apresen-

tarem na Base é de poucas horas. A agravar 
a exigência sobre as famílias, as missões 
são, na sua maioria, sem pré-aviso e sem 
data marcada para termo. A área e o  po 
de missão nunca é par  lhado e o militar 
mantém-se incontactável durante toda a 

operação. Factos facilmente geridos nas pri-
meiras ocorrências, mas, quando reiterados, 

ao longo dos anos tornam-se profundamente 
desgastantes. 

Assim, o militar do DAE, tal como qualquer militar 
da Marinha, depende e é obrigado a contar com a família 

como a retaguarda que lhe garante uma parte essencial das con-
dições para cumprir a sua missão – mas, tal como o grau de exi-
gência imposto aos operacionais do DAE é excecional, também as 
vivências das suas famílias são singulares.

�

A SINGULAR DINÂMICA PESSOAL E FAMILIAR 
DO OPERACIONAL DO DAE

A Direção de Abastecimento (DA) prevê no respe  vo regula-
mento interno a par  cipação e a garan  a da “execução dos 

acordos logís  cos celebrados com (…) organismos e agências inter-
nacionais”, o que inclui a par  cipação a  va em diversos eventos 
tutelados pela NATO, designadamente, os programas da NATO 
Support and Procurement Agency (NSPA).

A Marinha, através da DA, intervém a  vamente naquela Agência 
como membro do COMMIT Support Partnership Commi  ee (CPC), 
considerando as diversas par  cipações nos mee  ngs da NATO 
Logis  cs Stock Exchange (NLSE), nas componentes naval e aérea.

É neste contexto que a representante da Marinha nesses eventos 
considera o papel da Marinha essencial na prossecução da função 
logís  ca, sendo que, do ponto de vista estratégico, como é referido 
pelos membros das diversas nações, surge o lema, ainda que infor-
mal, “bringing the NATO community closer“, refl e  ndo o desígnio 
do mar na “união dos con  nentes e no progresso da Nação”.

Em 1994, ano em que ingressou na Marinha com enorme von-
tade de ser bem sucedida e vincar a sua passagem pela organi-
zação, a Vanda Freitas jamais suspeitava vir a par  cipar nestes 
eventos e a guarnecer, sustentada pela decisão da cadeia de 
Comando e pela estrutura técnica da DA, a “frente de combate” 
nas transações entre as nações membros da NATO, e cumprir com 
o principal core da Divisão de Obtenção da DA, “prospecionar o 
mercado com vista à obtenção e consequente cumprimento do 
abastecimento naval”.

Desta forma, em todos os mee  ngs, “aproveitamos para rentabi-
lizar os stocks internos, através da comercialização para as outras 
nações, que, pela evolução da esquadra, deixaram de ter aplicabi-
lidade na Marinha”. Finalmente, ainda que estas funções decorram 
do seu cargo de encarregada na Subsecção de Contratação Especial, 
o respe  vo sucesso na par  cipação nos mee  ngs internacionais 
“apenas é possível pelo trabalho coordenado de diversos interve-
nientes da DA, em especial a Divisão Operacional e Técnica”.

A realização profi ssional individual da dimensão humana “passa 
pela efi ciência que as organizações, no geral, e a Marinha, em par-
 cular, re  ram do nosso desempenho”.

�

Par  cipação da Marinha no 20th Naval Systems User Group, organização da 
Marinha Portuguesa, na cidade do Porto

A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA
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O mapeamento e monitorização dos mares e dos oceanos é 
uma oportunidade de explorar os fundos marinhos e incre-

mentar o conhecimento e a previsão operacional. 
Os recursos humanos do Ins  tuto Hidrográfi co (IH) são funda-

mentais para a missão de garan  r a segurança da navegação, a 
proteção do meio marinho, a resposta a catástrofes ou contribuir 
para o uso e exploração sustentável do oceano, trabalhando em 
terra ou no mar, com elevada pron  dão, independentemente 

das condições marí  mas. 
Só com o empenho, disponibilidade e competências dos mili-

tares e civis do IH é possível manter uma rede de boias meteo-
-oceanográfi cas do sistema integrado de monitorização em 
tempo real, realizar levantamentos hidrográfi cos e geo  sicos, 
assim como estudar as propriedades  sico-químicas e iden  fi -
car os contaminantes do meio marinho.

�

A INVESTIGAÇÃO NO INSTITUTO HIDROGRÁFICO

Atualmente prestam serviço na Superintendência das Finan-
ças e nas suas Direções 101 colaboradores, dos quais, 30 

mulheres e 71 homens.
Os colaboradores da Superintendência desempenham a sua a  -

vidade em dois eixos dis  ntos, o eixo interno, onde colaboram na 
Administração Financeira da Marinha e o eixo externo onde assu-
mem a representação da Marinha junto de en  dades externas, 
como o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária, entre outras.

No desempenho das a  vidades internas da Marinha, os colabo-
radores da Superintendência procuram desenvolver o espírito de 
colaboração e confi ança com as Unidades e Órgãos da Marinha, 
pois só assim é possível contribuir para a gestão dos recursos 
fi nanceiros da Marinha durante as fases de planeamento, exe-
cução e controlo, incrementando a economia, a efi ciência e a efi -
cácia da u  lização dos recursos públicos colocados à disposição 
da Marinha.  Ainda nas a  vidades internas da Marinha, são os 
recursos humanos da Superintendência das Finanças que garan-
tem mensalmente o processamento, liquidação e pagamento 
dos vencimentos e outros abonos aos militares, militarizados e 
civis da Marinha e da Autoridade Marí  ma Nacional.

No plano externo, os colaboradores da Superintendência pro-
curam conservar o capital de confi ança conquistado junto das 
demais en  dades que se relacionam com a Marinha no âmbito 
fi nanceiro e, sempre que possível, desenvolvê-lo.

O enquadramento norma  vo e as necessidades de reporte 
de informação externa têm sido fatores determinantes para o 
incremento da complexidade das a  vidades relacionadas com as 
áreas fi nanceiras. O espírito e trabalho de equipa, a colaboração 

entre as Direções da Superintendência e a cooperação com os 
demais organismos da Marinha têm sido essenciais para o desen-
volvimento de três fatores crí  cos de sucesso: o conhecimento, 
as competências e a experiência.

A realidade atual, contudo, apresenta grandes desafi os como 
a implementação do Sistema de Normalização Contabilís  ca 
e do Módulo de Recursos Humanos e Vencimentos do Sistema 
Integrado de Gestão da Defesa Nacional. Este ambiente em cons-
tante mutação, obriga a um trabalho diário no desenvolvimento 
de qualifi cações. É neste âmbito que a Superintendência das 
Finanças está empenhada em criar condições para mo  var os 
seus colaboradores a desenvolver as suas competências.

�

CAPITAL HUMANO NA ÁREA FINANCEIRA 
– UM ATIVO INTANGÍVEL E INFUNGÍVEL

A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA
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O Centro de Medicina Hiperbárica foi ofi cialmente criado em 
1989, fruto do reconhecimento dos bene  cios inerentes à 

prestação de apoio terapêu  co aos acidentados de mergulho em 
centro hiperbárico sediado em ambiente hospitalar. Pretendia-se 
igualmente potenciar o desenvolvimento de ações nas áreas do 
ensino, formação e treino, aos militares envolvidos em a  vidades 
operacionais.

Com o Decreto-Lei nº 233/2009 passou a designar-se Centro de 
Medicina Subaquá  ca e Hiperbárica (CMSH), sendo um órgão de 
execução de serviços da Marinha.

O Centro de Medicina Subaquá  ca e Hiperbárica tem como princi-
pal missão o apoio às a  vidades operacionais do Ramo, disponibili-
zando a sua capacidade sobrante de atuação para o apoio terapêu-
 co à Sociedade Civil.
No âmbito da a  vidade operacional, compete aos médicos do 

CMSH assegurar a a  vidade do Serviço de Saúde da Esquadrilha de 
Subsuper  cie e garan  r o apoio operacional à a  vidade relacionada 
com o mergulho profundo.

Dentro da sua esfera de atuação em bene  cio do setor populacio-
nal civil, presta apoio no tratamento dos acidentes de mergulho e, 
no âmbito da medicina hiperbárica, proporciona apoio terapêu  co 
com oxigénio hiperbárico a doentes sofrendo de patologias médicas 
e cirúrgicas susce  veis de melhorar com este  po de terapêu  ca.

No que concerne aos indicadores de a  vidade do Centro, tem-se 
verifi cado uma evolução crescente da a  vidade clínica desenvolvida, 
com incremento gradual no número de tratamentos efetuados. São 
habitualmente realizadas 5 sessões diárias de tratamentos de ro  na 
com Oxigenoterapia Hiperbárica. Fora do horário normal do serviço, 
o Centro assegura uma escala de urgência que permite responder às 
solicitações clínicas urgentes e no apoio ao doente crí  co. 

O Centro garante também a resposta a um conjunto crescente 
de solicitações para a realização de ações forma  vas no âmbito do 
Ensino Pré e Pós-Graduado, Workshops/Jornadas de Medicina Hiper-

bárica e Subaquá  ca e Sessões Clínicas em Hospitais Civis. No plano 
de a  vidades de formação con  nua na Marinha, o Centro colabora 
na realização de cursos no âmbito da Medicina Hiperbárica e Suba-
quá  ca, nomeadamente Estágio Básico em Medicina do Mergulho.

�

Os Recursos Humanos qualifi cados são fundamentais no pro-
cesso de renovação e modernização da infraestrutura tec-

nológica e dos a  vos de rede que compõem as camadas de topo 
da RCM (Distribuição) e mantêm uma permanente a  vidade de 

monitorização e fi scalização técnica, tendo em vista garan  r a 
sustentação desta infraestrutura, tornando a rede mais rápida, 
robusta e resiliente.

�

CENTRO DE MEDICINA SUBAQUÁTICA E HIPERBÁRICA 
– MERGULHE, PELA SUA SAÚDE!

OS RECURSOS HUMANOS NA MANUTENÇÃO DA REDE 
DE COMUNICAÇÕES DA MARINHA 

A DIMENSÃO HUMANA DA MARINHA

Fo
to

s S
AJ

 A
 F

er
re

ira
 D

ia
s

09-17-9ª.indd   1709-17-9ª.indd   17 27/04/2018   12:4127/04/2018   12:41



 REVISTA DA ARMADA | 529

MAIO 201818

Vinte cinco anos passados sobre a primeira incorporação de 
mulheres, a Marinha assinalou no passado dia 9 de fevereiro 

o primeiro juramento de bandeira de mulheres marinheiras. Foi 
exatamente no dia 9 de fevereiro de 1993 que juraram bandeira 
homens e mulheres da incorporação que pela primeira vez inte-
grava mulheres praças. A efeméride nasceu da inicia  va da ex-mi-
litar enfermeira Gina Moreira, que contactou a Marinha com o 
obje  vo de tornar este 25º aniversário memorável. O evento, pre-
sidido pelo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, à data VALM 
Mendes Calado, contou com a presença do Superintendente do 
Pessoal, VALM Novo Palma, da Presidente da Câmara Municipal de 
Almada, Doutora Inês Medeiros, da Presidente da Comissão para 
a Igualdade de Género, Doutora Teresa Fragoso, e da Coordena-
dora da Equipa Interdepartamental para a Igualdade de Género do 
Ministério da Defesa Nacional, Doutora Isabel Elias da Costa. 

Na sua alocução de abertura da sessão o VALM  Superintendente 
do Pessoal, recordando o impacto da integração de mulheres na 
organização referiu: “A Marinha, como organização estruturada 
que é, e que tem incrustada na sua cultura a preparação em terra 
para o cumprimento da missão no mar, adaptou-se, alterou os 
navios para integrar as mulheres nas guarnições, elaborou regula-
mentos, desenhou uniformes próprios para as mulheres, preparou 
os que cá estavam para uma nova realidade (..) fez o que  nha 
a fazer para vencer com sucesso, como tantos outros, um desafi o 
que  nha pela frente. (...) Cumpre, pois, nestas palavras de aber-
tura, manifestar o orgulho que temos como ins  tuição na capaci-
dade que demonstrámos, e que demonstramos todos os dias, de 
nos adaptarmos a novas situações e à evolução social”.

Para esta efeméride a Marinha preparou uma sessão evoca  va 
dedicada par  cularmente às primeiras 39 marinheiras, introdu-
zida pela CTEN TSN-LING Carla Marinho, atual chefe do Gabinete 
de Perspe  va de Género. No auditório sen  a-se o entusiasmo do 
reencontro com o passado e a alegria de quem recorda com sau-
dade as emoções e experiências então vividas. Para esta sessão 
foi oradora especialmente convidada a Professora Doutora Aná-
lia Torres, fundadora e coordenadora do Centro Interdisciplinar 
de Estudos de Género (CIEG), do Ins  tuto Superior de Ciências 
Sociais e Polí  cas (ISCSP), que aceitou prontamente o convite 
para falar sobre um tema ao qual tem dedicado grande parte da 
sua carreira. Na sua alocução a Professora Anália Torres reforçou 
a importância do papel das mulheres em todas as áreas profi ssio-
nais, em especial naquelas que são maioritariamente ocupadas 
por homens, como ainda é o caso das Forças Armadas. 

O VALM Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada encerrou a 
primeira parte deste evento, que se prolongou até ao jantar, 
fazendo-se acompanhar pelos convidados que o seguiram para 
assis  r à cerimónia de descerramento da placa alusiva à efemé-
ride e a que se seguiu uma visita à Escola de Tecnologias Navais 
e ao NTM Creoula.  

O texto que se transcreve de seguida foi escrito pela ex-militar 
Leonor Sequeira, oriunda da primeira incorporação de marinhei-
ras. A enfermeira Leonor Sequeira especializou-se na classe de 
Abastecimento e mais tarde, em 1995, ingressou no curso de 
enfermagem, tendo terminado o curso em 1998 e ingressado na 
categoria de sargentos como enfermeira. O seu testemunho foi 
um dos par  lhados neste dia. 

1º JURAMENTO 
DE BANDEIRA 

DE MULHERES 
NA MARINHA

25 ANOS
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“Fez precisamente 25 anos que me alistei na Marinha. Ser mari-
nheira nunca foi um sonho, até porque até então nunca  nha sido 
possível a uma mulher ingressar na Marinha de Guerra Portuguesa. 
Ser marinheira foi uma oportunidade que surgiu quando eu  nha 18 
anos, acabadinhos de fazer, após não ter conseguido entrar para 
a Universidade. Jovem, 3º fi lha de uma família com par-
cos recursos fi nanceiros, considerei que ser militar da 
Marinha seria uma forma de progredir nos estudos 
e de autossustento. Assim, concorri, fi z os testes 
médicos e psicotécnicos. Fui selecionada. 

Recordo-me bem do dia em que fui contactada 
e informada de que  nha sido selecionada. Foi 
com uma alegria imensa, quase em êxtase, que 
recebi a no  cia! Toda a minha família festejou 
aquele acontecimento. Então, a 21 de dezem-
bro de 1992, assentei praça na an  ga Escola de 
Alunos Marinheiros, em Vila Franca de Xira. Foi um 
dia cheio de emoções fortes. Dentro de mim percebia 
sen  mentos de incerteza, dúvida, mas ao mesmo tempo 
de grande alegria. Deixava para trás, pela primeira vez na minha 
vida, a minha família, os meus amigos e o conforto do meu lar. Não 
fazia ideia do que me esperava. Seria capaz de aprender a marchar? 
Seria capaz de aprender a manusear uma arma de fogo? Teria a 
resistência  sica necessária para as aulas de infantaria e educação 
 sica? Aprenderia a nadar? Mas ao mesmo tempo sen  a uma ale-

gria quase eufórica. Eu, uma simples jovem, oriunda de uma terra 
rural, do planalto escalabitano, estava assis  ndo e fazendo História: 
pertencia à primeira incorporação de mulheres na Marinha. 

Recordo a expressão angus  ada do meu pai nesse dia, à entrada 
do Centro de Recrutamento da Armada. – Porta-te bem, tem cui-
dado! Assim que puderes, telefona. Foram as suas palavras. Mais 
um fi lho deixava o ninho. Sabia que estava bem entregue, mas ver 
a sua menina ingressar num mundo e numa profi ssão  picamente 
masculina deixava-o apreensivo. Mas tudo correu bem. Com mais 
difi culdades numas a  vidades, e menos noutras, consegui comple-
tar com sucesso a recruta. 

A 9 de fevereiro de 1993 eu, juntamente com os meus camaradas 
femininos e masculinos, jurámos bandeira!

Nesse dia o compromisso com a Pátria englobava o sacri  cio da 
própria vida… Muitas refl exões se fi zeram entre os recrutas, antes 
do dito juramento. Estaríamos verdadeiramente dispostos a sacri-

fi car a nossa vida pela Pátria? Uma inscrição numa roda do leme 
gigantesca na Escola de Alunos Marinheiros dizia: “A Pátria honrai 
que a Pátria vos contempla”. Ficaria a nossa Pátria contemplando 
os seus militares enquanto sacrifi cavam as suas vidas? Só uns anos 

mais tarde compreendi o verdadeiro signifi cado do “sacri  cio 
da própria vida”, quando assis   a camaradas falharem 

funerais de entes queridos, a conhecerem os seus 
fi lhos já com meses de idade, quando passei 

natais e passagens de ano fora de casa de ser-
viço, servindo… (..).

Quando es  ve embarcada, passámos sema-
nas a fi o em mar alto, com mau tempo (mala-
gueiro, em linguajem da Marinha) em busca 
de embarcações desaparecidas, dando apoio a 
tanta gente que necessitava de socorro.
Hoje, digo com nostalgia, já não sou militar. Dei 

à Marinha os meus melhores anos. Mas, a Marinha 
deu-me muito mais do que imaginei quando me alistei.

Foi na Marinha que aprendi a minha profi ssão. Tam-
bém aqui fui pioneira, pois pertenci ao primeiro curso de Bacha-

relato de Enfermagem que teve alunas militares femininas da 
Armada, na an  ga Escola do Serviço de Saúde Militar. Completei 
o curso em 1º lugar. Fui a primeira mulher a a  ngir o posto de Sar-
gento. Sargento Enfermeiro! Que orgulho. Quando, ainda hoje, me 
perguntam onde ob  ve a minha formação académica, respondo 
com orgulho: Escola do Serviço de Saúde Militar, e obtenho sempre 
reações de admiração e curiosidade.

Ainda na Marinha, conheci o meu marido, casei,  ve uma fi lha 
(hoje já são dois), conheci gente incrível, com quem posso sempre 
contar, mesmo passados tantos anos de ter abandonado a família 
militar, lá aprendi o signifi cado de “espírito de corpo”, o “aguenta 
sempre”, “à hora sai”, o respeito pelas hierarquias, a importância 
da pontualidade … Ferramentas que ainda hoje me são úteis. Mas 
é da camaradagem e modo de ser militar, que não sei explicar o 
que é, que tenho mais saudades.

Hoje, graças à Marinha, con  nuo a servir a minha Pátria, não no 
contexto militar, mas hospitalar, cuidando de quem mais precisa.

Gostaria de terminar a minha refl exão desejando PARABÉNS a 
todas as MISEFES, MIFES que ainda hoje se mantém no a  vo! São 
exemplos de cidadania e de coragem! Bem hajam!” 

�

1993

2018
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O Ano Internacional da Mulher foi ins  tuído 
ofi cialmente pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1975, há pouco mais de 40 
anos, na I Conferência Mundial sobre a Mulher, 
na Cidade do México, num ano completamente 
dedicado à condição da mulher um pouco por 
todo o mundo, na sequência de convulsões eco-
nómicas e sociais que, em crescendo e desde o 
início do século XX, foram pondo em evidência 
a fragilidade da condição social da mulher e dos 
seus direitos. Foi em função da necessidade de 
tornar a sociedade progressivamente mais cons-
ciente desta realidade que, em dezembro de 
1977, a Assembleia Geral da ONU, através de 
resolução, proclamou um Dia das Nações Uni-
das para os Direitos das Mulheres e para a Paz 
Internacional, a ser celebrado por cada um dos 
Estados Membros, numa data a eleger por cada 
nação, de acordo com as suas tradições. Para a ONU, o dia Inter-
nacional da Mulher é comemorado a 8 de março, efeméride a que 
Portugal se associou desde 1975.

Este ano o dia 8 de março foi assinalado pela Marinha de uma 
forma muito especial. A Superintendência do Pessoal, através da 
Direção de Pessoal e da Escola de Tecnologias Navais, assinalou a 
efeméride com um evento que reuniu no mesmo palco mulheres 
militares da Marinha que, como tantas outras, se destacam pelas 
suas experiências e que neste dia deram o seu testemunho vivo, 
perante uma audiência composta por homens e mulheres ao ser-
viço da Marinha. 

A cerimónia foi presidida pelo Superintendente do Pessoal, VALM 
Novo Palma, que com a sua alocução inaugural marcou o início de 
uma tarde de par  lha de experiências na primeira pessoa. Atual-
mente prestam serviço na Marinha 826 militares femininas, apro-
ximadamente 11% do total de efe  vos da Marinha, distribuídas por 
ofi ciais (37%), sargentos (23%) e praças (40%), uma proporção que 
cons  tui um dos desafi os do momento, de acordo com palavras do 
Superintendente do Pessoal.

Na sua apresentação “25 anos de mulheres militares na Marinha”, 
a CTEN TSN-LING Carla Marinho, chefe do Gabinete de Perspe  va de 
Género, e membro da Equipa Interdepartamental para a Igualdade 
de Género, enquadrou o tema recordando os momentos-chave da 
progressiva integração de mulheres na Marinha, desde 1992 até aos 
dias de hoje, e apresentando os dados esta  s  cos que refl etem não 
só a sua evolução ao longo dos úl  mos 25 anos, mas também a dis-
tribuição dos militares de acordo com as áreas funcionais e cargos 
de chefi a. 

Na sua palestra “Comando de um Destacamento de Helicópteros”, 
a CTEN Mónica Mar  ns, conhecida de todos por ter sido a primeira 
mulher piloto de helicópteros navais, falou do seu percurso desde o 
ingresso até ao dia em que foi convidada pelo Almirante Chefe do 
Estado-Maior da Armada para comandar o futuro NRP Sines, abor-
dando os momentos que mais a marcaram, numa primeira fase, 
enquanto ofi cial de guarnição e, após a especialização em piloto 
de helicóptero naval, a experiência de vários anos que culminou no 
comando de um destacamento de helicópteros, com a sua par  ci-
pação em várias missões, nacionais e internacionais.  

A 1TEN EN-MEC Mariana Duarte, atualmente a prestar serviço 
como chefe da Secção de Coordenação da Esquadrilha de Navios 
de Super  cie, ca  vou a plateia com o relato da sua experiência 
ímpar na palestra “Operações de Manutenção de Paz na Colôm-
bia”, rela  va ao período em que serviu numa comissão de ser-
viço na Colômbia, no âmbito da missão de manutenção de paz das 
Nações Unidas, como elemento interlocutor das mulheres guerri-
lheiras das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

No decurso desta experiência foi determinante o seu caráter 
asser  vo e a sua capacidade de persuasão para convencer a chefi a 
a deixá-la viver exatamente nas mesmas condições dos seus pares 
do sexo masculino.

 Na verdade, em vez de aceitar fi car alojada num hotel da capital, 
a Engenheira Duarte coabitou numa tenda de campanha com os 
homens que faziam parte da missão e par  cipou em todas as tare-
fas da equipa, num esforço de permanente superação a par dos 
seus camaradas masculinos.   

A 1TEN Cá  a Pacheco, atual comandante do NRP Orion, na sua 
palestra “Comandar no Mar” traçou o seu percurso desde que 
entrou para a Escola Naval até ao momento em que se especia-
lizou em ofi cial de Navegação, tendo feito especial menção aos 
navios da Marinha em que embarcou, com par  cular destaque 
para os comandantes e chefes com quem teve o privilégio de 
aprender e colher o exemplo, até se tornar comandante de lancha. 
Desta úl  ma experiência a Tenente Cá  a Pacheco relatou o episó-
dio marcante de um dia di  cil de mau tempo e mar alteroso para a 

Dia Internacional da Mulher 
na MARINHA

CTEN TSN-LING Carla Marinho
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navegação, que lhe exigiu prova das suas competências de chefi a e 
liderança, junto da sua guarnição. 

A representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
e membro da Equipa Interdepartamental para a Igualdade de 
Género, CTEN TSN-LING Marta Gabriel, na sua apresentação sobre 
“A Integração da Perspe  va de Género nas Forças Armadas como 
Fator Mo  vacional”, fez referência aos valores descritos na Plata-
forma de Pequim, de que se destaca o pressuposto de que a con-
cre  zação da igualdade entre homens e mulheres é afi nal uma 
condição para a jus  ça social. Os dados esta  s  cos apresentados, 
desagregados por sexo, rela  vos aos Ramos das Forças Armadas, 
espelham resultados semelhantes, em termos de percentagem de 
mulheres militares, aos resultados da Marinha. 

O seminário contou também com a par  cipação da MAJ Diana 
Morais, atual Vice-Presidente do Comité Execu  vo do NATO Com-
mi  ee on Gender Perspec  ve (NCGP) e membro da Equipa Inter-
departamental para a Igualdade de Género. Na sua apresentação 
subordinada ao tema “A Integração da Perspe  va de Género 
nas Operações Militares”, a major do Exército fez referência os 
diversos papéis que as mulheres assumem habitualmente no con-
texto de confl itos militares. Sendo as mais afetadas pelos confl i-
tos armados, para além de ví  mas de raptos, violações e outras 
formas de violência, as mulheres têm também vindo a assumir 
o papel de agentes nos confl itos armados, designadamente nos 
países do Médio Oriente, onde são cada vez mais u  lizadas como 
armas ou até como guerrilheiras. Há, contudo, um outro papel de 
grande relevância para as Forças Armadas que as mulheres pode-
rão desempenhar nos confl itos, o de intervenientes nas decisões 
dos processos de paz, tal como o preconiza a Resolução 1325 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Com efeito, um dos pressupostos da Resolução 1325 é o de que 
os esforços de manutenção de paz são mais sustentáveis quando 
as mulheres são ouvidas como parceiras nos processos de preven-

ção dos confl itos armados e de resgate e na construção de proces-
sos de paz duradouros.

A sessão prosseguiu com um debate moderado pelo CMG Rodri-
gues Pinto, Chefe da Repar  ção de Nomeações e Colocações, da 
Direção de Pessoal, e com a par  cipação das atuais membros da 
Equipa Interdepartamental para a Igualdade de Género do Minis-
tério da Defesa Nacional, CTEN Carla Marinho, CTEN Marta Gabriel 
e MAJ Diana Morais.

De acordo com o comandante Rodrigues Pinto, é de destacar a 
ideia generalizada de que muito foi conseguido desde o início do 
século XX, em par  cular nas sociedades ocidentais, sem prejuízo, 
no entanto, de que se reconheça que há ainda trabalho a fazer ao 
nível da mentalidade e da cultura das organizações e também na 
ins  tuição militar. Na sua análise conclusiva, o Chefe da Repar  ção 
de Nomeações e Colocações da Direção de Pessoal referiu ainda 
a  importância de se incluir a perspe  va de género nas operações 
militares, numa lógica de prevenção e resolução de confl itos, 
incluindo a redução do grau de violência empregue.

No s eu discurso de conclusão e encerramento da cerimónia, o 
VALM Novo Palma aludiu ao longo caminho já percorrido pela 
Marinha, no que à igualdade de género diz respeito, nomea-
damente no que concerne à igualdade de tratamento entre  
homens e mulheres, e de oportunidades concedidas a ambos os 
géneros, reconhecendo no entanto que persistem ainda aspetos 
a aperfeiçoar. 

Na verdade, a organização soube adaptar os seus meios e infraes-
truturas à integração das mulheres e desta adaptação e reajusta-
mento da Marinha resultaram alterações signifi ca  vas na cultura 
da organização, sem prejuízo da preservação de direitos funda-
mentais como o da igualdade salarial, da igualdade de oportuni-
dades de progressão na carreira e de acesso a cargos de comando, 
direção ou chefi a.

�

Uma organização, para se destacar das demais no atual pano-
rama, necessita de implementar prá  cas de recursos humanos 

que apostem na valorização do seu capital humano, tornando-se 
mais atra  va para os futuros colaboradores e para os que dela já 
fazem parte. 

A Dire  va de Planeamento de Marinha 2017 (DPM2017) atribui 
grande importância à capacidade de retenção dos recursos huma-
nos da Marinha, à sua valorização e ao ensino e formação.

Desde o momento de incorporação, importa desenvolver nos mili-
tares da Marinha um sen  mento de pertença à “família naval”, a 
par do seu acolhimento e integração na organização, na nova con-
dição militar e na nova realidade que escolheram como percurso 
profi ssional. Através de um processo de acolhimento e integração 
forte, a Marinha promove os seus militares a nortearem a sua ação 
pelos valores da disciplina, lealdade, honra, integridade e coragem 
e a contribuírem a  vamente para a concre  zação da missão deste 
ramo das Forças Armadas. Simultaneamente, é importante que os 
militares da Marinha possuam os níveis de qualifi cação adequados 
ao desempenho das suas funções e necessários para a sua evolução 
profi ssional, nomeadamente para o ingresso nos Quadros Perma-
nentes (QP), no caso dos militares em Regime de Contrato (RC).

A criação do Programa de Mentoria para Qualifi cação Individual e 
de Tutoria para o Regime de Contrato preconizado em duas das ini-

cia  vas estratégicas da Dire  va Setorial de Recursos Humanos 2017 
(DSRH2017), decorre da necessidade iden  fi cada de existência, 
por um lado, de um programa que permita aos militares aumentar 
o seu nível de qualifi cação, por orientação forma  va individual e, 
por outro, de um programa que promova a minimização das saídas 
extemporâneas ocorridas durante a fase de instrução. A criação 
das fi guras de mentor e tutor na Marinha surge como uma evolu-

MENTORIA PARA A QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL 
E TUTORIA PARA O REGIME DE CONTRATO
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ção nas prá  cas de recursos humanos aplicadas no que concerne 
ao acolhimento e integração de novos militares. Mais do que apre-
sentar a organização aos novos militares no momento da chegada à 
nova unidade, importa fazer um acompanhamento con  nuado no 
tempo, contribuindo para a sua intenção de permanecer na organi-
zação e para o seu aconselhamento, sempre que necessário, através 
do encaminhamento para a Direção de Pessoal (DP), por intermédio 
do Gabinete de Carreiras e Recolocação Externa (GCRE). 

O Programa de Mentoria para a Qualifi cação Individual e de Tuto-
ria para o Regime de Contrato des  na-se a militares das categorias 
de praças e ofi ciais, de todas as classes, que ingressem na Marinha 
em RC. Este programa é coordenado pelo GCRE, na dependência 
do Chefe da Repar  ção de Situações e Efe  vos (RSE) da DP. Atra-
vés da tutoria para o regime de contrato pretende-se promover o 
adequado acolhimento e integração dos novos militares, enquanto 
que com a mentoria para a qualifi cação individual se pretende que 
esses possam aumentar o seu nível de qualifi cações, com especial 
enfoque nos militares da categoria de praças que não tenham com-
pletado o ensino secundário, nível de qualifi cação mandatório a 
nível nacional. No que se refere aos mentores para a qualifi cação 
individual (MQI) e tutores para o regime de contrato (TRC), estes 
são militares dos QP, com experiência e pres  gio comprovados na 
organização e conhecimento da realidade da Marinha, de maior 
an  guidade que os mentorandos/tutorandos, com responsabili-
dade por encaminhar e acompanhar o seu processo forma  vo, por 
aconselhá-los sobre a orientação da sua carreira e o seu percurso na 
Marinha, entre outros assuntos de cariz mais profi ssional. Os MQI/
TRC de ofi ciais serão ofi ciais dos QP, preferencialmente com o posto 
de 1TEN, e os MQI/TRC de praças serão sargentos dos QP, preferen-
cialmente com o posto de SAJ.

Tendo em vista o aumento da capacidade de retenção da Marinha, 
considera-se que a relação estabelecida entre o MQI/TRC e o men-
torando/tutorando pode ter grandes impactos sobre o desenvolvi-
mento pessoal e profi ssional desse militar, cons  tuindo-se a relação 
estabelecida como uma fonte de apoio adicional com vista ao sucesso 
da formação que está a ser frequentada, bem como potenciando a 
melhoria de indicadores de sa  sfação e de clima organizacional, ao 
promover o melhor aconselhamento e integração do militar na orga-
nização. A ação dos MQI/TRC é par  cularmente importante para 

os militares que ingressem em RC, promovendo o conhecimento 
da nova organização, potenciando o seu grau de sa  sfação e con-
tribuindo para a melhor adaptação à nova realidade, tanto a nível 
hierárquico, como cultural e profi ssional.

O Programa de Mentoria para a Qualifi cação Individual e de Tuto-
ria para o Regime de Contrato encontra-se já a decorrer, estando em 
curso o acompanhamento, por militares da categoria de sargento 
das classes homónimas, de setenta e cinco grumetes das classes de 
Comunicações, Eletromecânicos, Administra  vos, Manobra, Técni-
cos de Armamento e Taifa – Subclasse de TFD que concluíram o Curso 
de Formação de Praças (CFP) em 3 de fevereiro de 2018. Como pri-
meiro grupo de MQI/TRC foram selecionados os seguintes militares, 
dadas as suas caracterís  cas pessoais e profi ssionais, sendo todos 
eles voluntários e a exercer as funções em acumulação: SAJ A Amaral 
Laranjeira (DF) para a classe de Técnicos de Armamento; SAJ C Santos 
Caeiro (ETNA) para a Classe de Comunicações; SAJ E Espírito Santo 
(ETNA) e SAJ CM Cardoso Rolo (DITIC) para a Classe de Eletromecâni-
cos; SAJ L Lopes Ribeiro (ETNA) e SAJ L Marques de Almeida (DF) para 
a Classe de Administra  vos; SAJ M Manuel Curto (EN) para a Classe 
de Manobra e 1SAR TF Aranda Pimentel (ETNA) para a Classe da Taifa 
– Subclasse de Despenseiro. 

Está em curso a iden  fi cação de mais grupos de mentores, da cate-
goria de sargentos, para os grumetes que iniciaram o CFP em 3 de 
abril de 2018 e os que irão terminar o CFP em 12 de julho de 2018, 
e da categoria de ofi ciais, para desenvolver as ações de mentoria e 
tutoria aos trinta e dois ofi ciais Técnicos Superiores Navais/Técnicos 
Navais RC que concluíram o Curso de Formação Básica de Ofi ciais 
(CFBO) em 16 de março de 2018.

Espera-se, através do desenvolvimento destes programas, criar um 
compromisso com a organização desde a fase de ingresso, apostar na 
sua valorização pessoal e profi ssional e criar laços dentro da “família 
naval”. Complementarmente, pretende-se ainda que estes progra-
mas possam contribuir para o aumento da atra  vidade da Marinha 
como organização, destacando-a das demais pela preocupação com 
os seus militares e aposta na valorização do seu capital humano, 
independentemente da sua forma de prestação de serviço ou cate-
goria a que pertença. 

�

Colaboração da DIREÇÃO DE PESSOAL

A Marinha, através do Centro de Educação Física da Armada, 
organizou, na semana de 19 a 23 de março, os “I Jogos Nacio-

nais Militares” (I JNM), o maior evento despor  vo militar interno 
organizado em Portugal nos úl  mos anos, que contou com a par-
 cipação de atletas dos Ramos das Forças Armadas e Forças de 

Segurança, nomeadamente da Marinha (MAR), Exército (EXE), 
Força Aérea Portuguesa (FAP), Guarda Nacional Republicana (GNR) 
e Polícia de Segurança Pública (PSP), nas provas de BTT, Corrida de 
Estrada, Futsal e Natação.

A cerimónia de abertura, realizada no dia 19 de março, presidida 
pelo Diretor-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, Dr. Alberto 
Coelho, contou com a presença do Vice-Chefe do Estado-Maior da 
Armada, VALM Novo Palma, do Diretor de Formação, COM Soares 
Ribeiro, do Presidente da Comissão de Educação Física e Desporto 
Militar, COR Pires Contramestre, e do Presidente da Comissão 
Organizadora (Diretor do Centro de Educação Física da Armada), 
CMG Ramalho da Silva, onde em formatura foram içados os guiões 
das En  dades par  cipantes e lida a declaração de abertura dos “I 
Jogos Nacionais Militares”.

Imediatamente após esta, deu-se início à compe  ção de Futsal, 
que se realizou ao longo de 4 dias entre as seleções da MAR, FAP 
e PSP, no I escalão masculino, II escalão masculino (+  34 anos) e 
escalão feminino, num total de 108 atletas envolvidos. A FAP ven-
ceu no escalão feminino, ao derrotar a MAR e a PSP em ambos 
os jogos, conquistando assim o Troféu Feminino, vencendo tam-
bém no I escalão masculino. A seleção da Marinha do II escalão 
masculino sagrou-se Campeã Nacional Militar ao vencer as equi-
pas da FAP e da PSP, conquistando assim o Troféu Masculino da 
prova.

No dia 20 de março realizou-se o Seminário sob o  tulo “Educa-
ção Física e Desporto nas Forças Armadas e Forças de Segurança”, 
onde um representante de cada Ramo proferiu uma breve apre-
sentação sobre o Sistema de Educação Física e Desporto no res-
pe  vo Ramo das Forças Armadas e das Forças de Segurança.  O 
seminário foi presidido pelo Diretor de Saúde, COR Jesus Silva, 
e contou com a presença da Subdiretora da Direção-Geral de 
Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), Dra. Catarina Figueiredo 
Cardoso, e do Diretor-Execu  vo da Autoridade An  dopagem de 

I JOGOS NACIONAIS MILITARES
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Portugal, Dr. António Júlio Nunes, que proferiu uma palestra com 
o tema “A importância do combate à dopagem no Desporto”.

A prova de BTT, a primeira prova nacional militar realizada nesta 
modalidade, aconteceu no dia 21 de março, com a par  cipação de 
82 atletas, representando a MAR, EXE, FAP, GNR e PSP. Destaca-se 
o desempenho alcançado pelo 1576291 CAB FZ Marques Carriço 
(CF), que se sagrou Campeão Nacional Militar no III escalão mas-
culino, e da 21216 CAD M Inês Raimundo (EN) que conquistou a 
medalha de bronze (3º lugar) no escalão feminino.

A manhã do dia 22 de março foi reservada para a compe  ção de 
Natação, na Piscina nº1 do CEFA, que desde 2005 não recebia um 
evento nacional militar desta modalidade. 

Com a par  cipação da MAR, FAP e da PSP, realça-se o bom nível 
compe   vo demonstrado pelos atletas. A FAP venceu o troféu 
feminino tendo a MAR vencido o troféu masculino.

Destacam-se os resultados alcançados pelos atletas da Marinha:

9809517 GRT AL Valdágua 
Cou  nho (CF)

Campeão Nacional Militar 400m (I ESC)
Campeão Nacional Militar 100m Livres 

(I ESC)
Campeão Nacional Militar 50m Mariposa 

(I ESC)

24315 CAD EN-AEL Ana Marques 
(EN)

Campeã Nacional Militar 400m (FEM)
Campeã Nacional Militar 50m Bruços (FEM)
Campeã Nacional Militar 100m livres (FEM)

32000109 G. 2CL Leiria Carneiro 
(BNL)

Campeão Nacional Militar 100m livres 
(II ESC)

Vice-campeão Nacional Militar 400m 
(II ESC)

Vice-campeão 50m Mariposa (II ESC)

24215 CAD M Beatriz Sousa (EN)

Campeã Nacional Militar 50m Mariposa 
(FEM)

Vice-campeã Nacional Militar 50m Costas 
(FEM)

22210 2TEN EN-AEL Silva 
Marques (NRP J. ROBY)

Campeão Nacional Militar 50m Costas 
(I ESC)

21517 CAD M Torre Oliveira (EN) Vice-campeão Nacional Militar 400m livres 
(I ESC)

9808017 GRT AL Silva Branco (CF) Vice-campeão Nacional Militar 100m Livres 
(I ESC)

22014 CAD M Salomé Rodrigues 
(EN) 3º lugar 50m Bruços (FEM)

Seleção Marinha I Escalão
9809517 GRT AL Valdágua 

Cou  nho
22210 2TEN EN-AEL Silva 

Marques
22314 CAD M Ba  sta Rebelo (EN)
9808017 GRT AL Silva Branco (CF)

Campeã Nacional Militar Estafeta 4x50 
(I ESC)

O úl  mo dia de provas dos I JNM fi cou reservado para a Corrida 
de Estrada, uma prova de 10 km no perímetro da Base Naval de 
Lisboa, que contou com uma expressiva par  cipação dos Ramos 
das Forças Armadas e das Forças de Segurança, num total de 139 
par  cipantes. Destacam-se os resultados alcançados pelos atle-
tas da Marinha:

9803610 1MAR L Pereira Miguel 
(NRP CISNE)

Vice-campeão nacional militar (Geral)
Vice-campeão nacional militar (I ESC)

359192   1SAR CM Teixeira de Sousa 
(ETNA) Vice-campeão nacional militar (IV ESC)

9333303 1SAR R Laura Grilo (ETNA) Vice-campeã nacional militar (I ESC)

9304806 1MAR TFD Gonçalves Jesus 
(NRP B. DIAS)

3º Lugar GERAL
3º Lugar I ESC MASC

22900 1TEN AN Sandra Conceição 
(ETNA) 3º Lugar (II ESC FEM)

Seleção Marinha II Escalão Feminino
1TEN AN Sandra Conceição

STEN HE Patrícia Rivo   
1SAR ETA Vera Reis

Campeã Nacionais Militares por 
Equipas (II ESC FEM)

SELEÇÃO MARINHA II ESCALÃO – CAMPEÃ

Treinador:
9304503 CAB M MEF Ferreira Duarte (NRP Sagres)

Jogadores:
6307693 SAJ C Queiroz Pereira (ETNA), 9315900 1SAR ETA Mendes Venâncio 
(DN), 9304695 1SAR C Sousa Moreira (COMNAV), 9340502 1SAR ETA Costa 
Bento (ETNA), 409903 1SAR M Santos Fatela (ETNA), 9316695 1SAR ETA Vieira 
Araújo (ETNA), 125398 1SAR FZ Miguel Abibe (CF), 9302203 1SAR L Lourenço 
Figueiredo (DACF), 518094 CAB CRO Morais Botas (DP), 9824402 CAB FZ Pires 
Fernandes (CF), 9811799 CAB FZ Pudim Oliveira (CF)

A cerimónia de encerramento destes I JNM decorreu no Pavi-
lhão do CEFA, com a presença da Banda da Armada, que enal-
teceu a entrega dos Troféus aos Ramos e Forças de Segurança 
vencedores em cada modalidade. Esta cerimónia foi presidida 
pelo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, VALM Novo Palma, 
e com a presença do Subdiretor da DGRDN, MGEN Cartaxo Alves, 
do Diretor de Formação, COM Soares Ribeiro, do Presidente da 
Comissão de Educação Física e Desporto Militar, COR Pires Con-
tramestre, e do Presidente da Comissão Organizadora (Diretor do 
Centro de Educação Física da Armada), CMG Ramalho da Silva. 

�

Colaboração da DIREÇÃO DE FORMAÇÃO
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A Escola Naval (EN), no âmbito do seu Plano Anual de A  vidades 
Escolares, realizou nos dias 8 e 9 de fevereiro a já tradicional a  -

vidade da descida do rio. Este ano os cadetes desceram o rio Gua-
diana, num percurso de aproximadamente 21 Km, entre a vila de 
Mértola e a aldeia do Pomarão.

Nesta a  vidade, além dos 95 cadetes, alunos dos 3º e 4º anos dos 
cursos do mestrado integrado da Escola Naval, par  ciparam ainda 
outros alunos convidados, nomeadamente, do Ins  tuto dos Pupilos 
do Exército, do Ins  tuto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna e da Academia da Força Aérea e 12 alunos da Escola Secun-
dária de Mértola. O total de par  cipantes no evento rondou as 160 
pessoas, entre cadetes, alunos convidados e organização.

O presente exercício teve como obje  vo principal proporcionar aos 
futuros ofi ciais da Marinha a prá  ca e consolidação dos ensinamen-
tos e valores da formação militar, cívica e humana que, diariamente, 
são assegurados neste Estabelecimento de Ensino Superior Público 
Universitário Militar. Par  cularmente, a descida do rio Guadiana apre-
sentou diversos desafi os acrescidos, como a corrente de maré desfa-
vorável e as baixas temperaturas que, ultrapassados com esforço e em 
segurança,  contribuíram para o reforço da capacidade de liderança 
individual e cole  va, do sen  do de camaradagem, do espírito de 
corpo e da coragem  sica e moral de todos os par  cipantes.

O evento contou com a colaboração ins  tucional da Câmara Muni-
cipal de Mértola (CMM) e do Agrupamento de escolas de Mértola 

que, desde o primeiro momento, acolheram com entusiasmo esta 
inicia  va da EN, disponibilizando as infraestruturas da Escola Básica 
e Secundária de São Sebas  ão (escola sede) para pernoita de toda a 
comi  va, bem como a divulgação da Vila de Mértola. 

De facto, a execução da descida do rio Guadiana estava reves  da 
de uma importância acrescida, cons  tuindo-se, per si, como uma 
oportunidade única para apresentar a história e a cultura da Vila de 
Mértola. A delegação da EN teve a oportunidade de visitar a Torre 
do Relógio, os núcleos de Arte Sacra e Islâmicos do Museu Nacio-
nal de Mértola, a Igreja Matriz (Igreja de Nossa Senhora de Entrevi-
nhas), a Alcáçova e o Castelo de Mértola, que se traduziu numa visita 
cultural de elevado interesse.

Decorrente da presença da EN naquela vila, o Gabinete de Rela-
ções Públicas e Divulgação, em conjunto com a Repar  ção de Recru-
tamento e Seleção da Direção de Pessoal, realizou ações de divul-
gação no Agrupamento de Escolas da Mértola, em especial uma 
palestra des  nada aos alunos dos 11º e 12º anos de escolaridade. 

No que respeita à prova despor  va, o primeiro bote a chegar ao 
fi m foi do 3º ano, com o tempo de duas horas, 26 minutos e 40 
segundos. Em termos gerais, o 4º ano foi o vencedor, com um tempo 
médio de três horas, oito minutos e sete segundos, seguido do 3º 
ano, com um tempo médio de três horas, 15 minutos e 19 segundos.

A inicia  va terminou com um almoço a  cargo da EN, servido nas 
instalações da CMM na aldeia do Pomarão, que contou com a pre-

sença do Presidente da Câmara, repre-
sentantes do Agrupamento de Escolas de 
Mértola, o Comandante da Zona Marí  ma 
do Sul e o Capitão do Porto de Vila Real 
de Sto. António, onde foram entregues 
algumas lembranças que assinalaram esta 
inicia  va.

A realização, o apoio e a segurança do 
evento apenas foram possíveis graças ao 
esforço e dedicação dos militares da guar-
nição da EN empenhados neste exercício, 
bem como à excelente colaboração e dis-
ponibilização de meios de diversas unida-
des da Marinha e da Autoridade Marí  ma. 

�

Colaboração do ESCOLA NAVAL

CADETES DA ESCOLA NAVAL
DESCEM O RIO GUADIANA
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Em sessão cultural de 6 de março foi apresen-
tada, pelo Académico Paulo da Silva Santos, 

Secretário da Classe de Artes, Letras e Ciências, 
a comunicação “Espadas, Sabres, Adagas e Espa-
das protocolares dos Ofi ciais da Marinha Portu-
guesa”.

Para o conferencista, a Espada do Ofi cial da 
Armada Portuguesa é, do ponto de vista histó-
rico, uma arma branca de combate, funcional, 
geralmente de grande qualidade. Na sua fun-
ção contemporânea, a Espada Naval representa 
essencialmente um símbolo do poder e da auto-
ridade conferida aos Ofi ciais. Sendo uma peça 
Regulamentar para uso com determinados Uniformes, congrega 
tradição e história da Armada de Portugal. Contudo, as “Espadas 
do Padrão de Marinha” e o seu uso naval, não foram ao longo da 

nossa História, matéria total e formalmente regu-
lamentada. Verifi ca-se, portanto, uma interes-
sante diversidade no  po de armamento branco 
priva  vo usado ao longo dos anos na Armada, 
pelos seus Ofi ciais. Algumas dessas armas de 
diferentes  pos, origens e fabrico, são indicado-
res de uma grande infl uência inglesa. No entanto, 
há caracterís  cas e pormenores esté  cos muito 
próprios referentes ao armamento português e à 
Armada, sendo a evolução histórica e a esté  ca 
dessa arma especifi camente interessantes.

A fi nalizar, o especialista revelou que esta inves-
 gação, resultado de mais de 2 anos, irá apre-

sentar mais de 30 modelos de Espadas, 15 modelos de Adagas 
e 5 exemplares de Espadas Protocolares da Marinha Portuguesa 
desde o Século XVIII até à atualidade.

Em sessão cultural de 13 de março foi apresen-
tada a comunicação “Viagens e quo  dianos da 

carreira do Brasil em Setecentos”, pelo Académico 
Artur Teodoro de Matos.

O Professor destacou que a sua comunicação 
 nha por obje  vo recons  tuir aspetos do quo  -

diano a bordo desta carreira, tais como a alimen-
tação, passatempos, festas, devoções, comunica-
ção, saúde, confl itos, acidentes e muitos outros. 
Referiu que as principais fontes que suportaram 
este estudo foram: um diário da jornada ao Rio da 
Prata em 1736, escrito por um anónimo que viajou 
na nau capitânia Nossa Senhora da Vitória, como 
sendo um homem ilustrado e prá  co nestas viagens e que nos dei-
xou uma extensa e rica fonte sobre o quo  diano de tais viagens e 
outros aspetos, até porque a armada cumpria não só a função de 
comboiar a frota ao Brasil, levando e trazendo carga e passageiros, 
como a de expedição militar. Também da nau Nossa Senhora da 

Arrábida, que acabaria por se juntar à frota no Rio 
de Janeiro, seguindo depois para o Rio da Prata, se 
descobre um diário inédito, provavelmente elabo-
rado pelo piloto, mas que nem por isso deixou de 
anotar informação alheia à navegação.

A terminar, deixou-nos algumas referências, 
nomeadamente em relação à viagem do 1º Bispo 
de S. Paulo em 1746, de Lopes de Almeida; o diário 
da nau que conduziu Luiz de Albuquerque Pereira 
e Cáceres de Lisboa ao Rio de Janeiro em 1771; a 
jornada para Lisboa em 1771 dos jesuítas e alguns 
franciscanos expulsos do Pará e que foi contada 
por um desses inacianos; por fi m, algumas refe-

rências interessantes da viagem de Lisboa à Baía, em 1756-57, que 
António de Brito Freire havia deixado no seu diário náu  co.

�

José dos Santos Maia
SAJ

ACADEMIA DE MARINHA

SESSÕES CULTURAIS

“ESPADAS, SABRES, ADAGAS E ESPADAS PROTOCOLARES 
DOS OFICIAIS DA MARINHA PORTUGUESA”

“VIAGENS E QUOTIDIANOS DA CARREIRA DO BRASIL 
EM SETECENTOS”

PRÉMIO “ALMIRANTE TEIXEIRA DA MOTA” / 2018
Até 28 de setembro de 2018 está aberto o concurso para atribuição do Prémio “Almirante Teixeira da Mota” /2018, a um trabalho 

original de pesquisa e inves  gação cien  fi ca nas áreas de artes, letras e ciências ligadas ao Mar e às Marinhas. 
O regulamento do Prémio está disponível no Portal da Academia de Marinha – academia.marinha.pt
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No dia 14 de março, o VALM  Novo Palma 
tomou posse como Vice-Chefe do Estado-
-Maior da Armada (Vice-CEMA). A ceri-
mónia, que decorreu na Casa da Balança, 
foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior 
da Armada e Autoridade Marí  ma Nacio-
nal (CEMA e AMN), ALM Mendes Calado, 
tendo contado com a presença de um 
número muito signifi ca  vo de ofi ciais 
generais, bem como de ofi ciais, sargentos, 
praças e civis de diferentes unidades, esta-
belecimentos e órgãos da Marinha, que 
quiseram e puderam associar-se a este evento.

No seu discurso de tomada de posse, o VALM Novo Palma mani-
festou a intenção de aprofundar a coordenação das a  vidades inter-
setoriais, de modo a elevar a efi ciência ins  tucional para patamares 
mais exigentes e de referência. Para esse efeito, indicou que será dada 
prioridade à prossecução dos programas intersetoriais, sob coordena-
ção do EMA. De modo a conferir coerência à intervenção ins  tucional 
no desenvolvimento e na implementação da estratégia nacional, esta-

beleceu, ainda, o propósito de proceder à 
elaboração da dire  va estrutural e à atuali-
zação das dire  vas gené  ca e operacional.

Revelou, igualmente, o compromisso de 
fazer da coesão e da disciplina a força para 
enfrentar os desafi os com que a Marinha 
se depara, acentuando o seu empenha-
mento a  vo na manutenção de relações de 
cooperação leais e autên  cas com todos os 
setores da Marinha e com a AMN. Comple-
mentarmente, referiu que o EMA prosse-
guirá, no âmbito das suas competências, o 

desenvolvimento duma cultura de interagência, pautando a sua ação 
por relações de confi ança e de cooperação com os diferentes departa-
mentos do Estado, respeitando o primado do serviço público e a reci-
procidade no cumprimento efi ciente e efi caz das respe  vas missões.

A cerimónia terminou com o ALM CEMA e ANM a sublinhar as muito 
elevadas qualidades pessoais e profi ssionais do VALM Novo Palma e 
a reiterar a confi ança nele depositada para o exercício das exigentes 
funções inerentes ao desempenho do cargo de Vice-CEMA.

ENTREGAS DE COMANDO/TOMADAS DE POSSE
VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

O VALM Jorge Novo Palma nasceu em Lisboa e concluiu o curso de Marinha em 1983 
tendo-se especializado em navegação em 1986.

Efetuou comissões embarcado no navio-escola Sagres, no draga-minas Ribeira Grande e 
nas fragatas Comandante Roberto Ivens, Comandante Sacadura Cabral e Corte-Real.

Em terra, prestou serviço no Ins  tuto Hidrográfi co, no Gabinete do CEMA, na Direção 
do Serviço de Pessoal e no Estado-Maior da Armada, e comandou a Esquadrilha de Escoltas 

Oceânicos. No mar, comandou o navio-patrulha Zaire, o veleiro Vega, a fragata Corte-Real, 
a Força Naval Portuguesa, a Força de Reação Imediata e, entre abril e agosto de 2013, 
graduado em comodoro, a Força Naval Europeia para a Somália, na Operação Atalanta.

Após promoção a contra-almirante, em dezembro de 2013, desempenhou os cargos de 
Diretor de Infraestruturas, em 2014, Diretor de Pessoal, entre outubro de 2014 e outubro 
de 2016 e, desde 7 de outubro de 2016, Superintendente do Pessoal.  

SUPERINTENDENTE DAS FINANÇAS
No passado dia 27 de fevereiro tomou posse como Superinten-

dente das Finanças o CALM AN Alves Domingos. A cerimónia, que 
decorreu na Casa da Balança, foi presidida pelo Almirante Chefe do 
Estado-Maior da Armada e Autoridade Marí  ma Nacional (CEMA 
e AMN), tendo contado com a presença da Subsecretária-Geral do 
Orçamento, outros ofi ciais generais, an  gos Superintendentes dos 
Serviços Financeiros, ofi ciais, sargentos, praças, militarizados e civis.

A cerimónia iniciou-se com a leitura do louvor e imposição de con-
decoração ao Superintendente cessante, CALM AN Sílvio Ramalheira.

Após a leitura da ordem e do ato formal da tomada de posse, na sua 
alocução, o Superintendente apresentou as vertentes onde propõe 
centrar a sua ação, destacando a dignifi cação e formação dos recur-
sos humanos, essenciais para o reforço da mo  vação e consequente 
potenciação do fator humano na prossecução da missão, a promo-
ção de contactos intersetoriais que potenciem a implementação de 
sistemas de informação capazes de manter a Marinha na vanguarda 
da administração fi nanceira do Estado, a colaboração na captação de 
recursos fi nanceiros para garan  r a con  nuidade dos programas de 

aquisição de novos meios e o reforço da componente do orçamento 
das Forças Nacionais Destacadas atribuído à Marinha e, ainda, o 
reforço dos mecanismos de controlo interno e das boas prá  cas de 
gestão dos dinheiros públicos, enquanto fatores de reforço do capital 
de credibilidade da Marinha no domínio da administração dos recur-
sos fi nanceiros.

O Almirante CEMA e AMN, na sua alocução, realçou a importância 
e a contribuição da gestão dos recursos fi nanceiros no cumprimento 
da missão da Marinha.

O CALM AN Nelson Alves Domingos ingressou na Escola Naval (EN) em 1984, tendo con-
cluído a licenciatura em Ciências Militares Navais – Administração Naval em 1989. Possui, 
entre outros, o curso Geral Naval de Guerra e o Curso de Promoção a Ofi cial General. Fre-
quentou ainda o curso “Foreign Offi  cers Supply Course” da “US Navy Supply Corps School” 
e, em 2002, obteve o grau de mestre em Estudos Africanos, no Ins  tuto Superior de Ciên-
cias do Trabalho e da Empresa.

Foi Chefe de Serviço de Abastecimento dos NRP Augusto Cas  lho, João Belo e Vasco da 
Gama. Em 1993 par  cipou na receção do NRP Bérrio, tendo integrado a 1ª guarnição do navio. 
Durante o período de embarque par  cipou em várias missões nacionais e internacionais.

Desempenhou funções na Direção de Abastecimento (DA), nomeadamente Chefe da 
Secção de Contratos Especiais e, posteriormente, Chefe Interino da Repar  ção de Obten-
ção. Na chefi a do Serviço de Apoio Administra  vo desempenhou os cargos de Chefe da 

Repar  ção de Contabilidade e Finanças, Chefe da Repar  ção do Património e Chefe da 
Repar  ção de Vencimentos e Abonos. Foi chefe do Serviço Administra  vo e Financeiro do 
Departamento Marí  mo da Madeira, em acumulação com o Comando da Zona Marí  ma 
da Madeira. Foi docente na EN, onde desenvolveu a sua a  vidade de inves  gação e minis-
trou formação nas áreas da Logís  ca e do Abastecimento. Posteriormente, desempenhou 
funções no EMGFA, como Chefe da Repar  ção de Finanças, tendo par  cipado em diversos 
grupos de trabalho, entre os quais o da “Nova Estrutura de Comandos NATO”. 

Foi Diretor de Auditoria e Controlo Financeiro da Marinha, subdiretor da DA e Diretor de 
Abastecimento entre 2016 e 2018.

Da sua folha de serviços constam diversos louvores e condecorações, entre as quais a 
de Grande-Ofi cial da Ordem Militar de Avis. O CALM Alves Domingos é casado com Inês 
Domingos e tem um fi lho.
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O CALM João Luís Rodrigues Dores Aresta ingressou na Escola Naval em outubro de 
1979 e especializou-se em Ar  lharia. A sua experiência operacional inclui par  cipações 
no Estado-Maior da Força Tarefa Portuguesa (POTG), como Ofi cial de Operações, tendo 
par  cipado em duas Operações de Evacuação de Não-Combatentes em Angola, em 1992 e, 
posteriormente, na Guiné-Bissau, em 1998. 

De maio de 1999 a maio de 2000 desempenhou as funções de Ofi cial de Operações do 
Estado-Maior do Comandante da Força Naval Permanente do Atlân  co (COMSTANAVFOR-
LANT), tendo embarcado em navios dos EUA e Canadá. Levou a cabo a Operação Allied 
Force, no Mar Adriá  co e conduziu ações de luta contra o narcotráfi co no Mar das Caraíbas. 

Em junho de 2001 foi nomeado Chefe da Secção de Exercícios do Estado-Maior do 
Comando Naval e em janeiro de 2002 assumiu as funções de Chefe da Divisão de Ope-
rações do Comando Naval, Chefe do Centro de Operações Navais e Diretor do Centro de 
Coordenação de Busca e Salvamento Marí  mo (MRCC Lisboa). 

Entre outubro de 2003 e setembro de 2006, desempenhou funções de representante 
português no Comando Aliado de Submarinos do Norte da Europa (COMSUBNORTH), em 

Northwood, Reino Unido. Durante este período efetuou uma missão de quatro meses em 
Cabul, Afeganistão, onde integrou o Gabinete de Aconselhamento Polí  co do Comandante 
da Força da NATO (ISAF). Entre fevereiro e maio de 2006 desempenhou ainda as funções 
de Ofi cial de Ligação da NATO junto do Governo de Cabo Verde, no âmbito da realização de 
exercícios da NATO naquela região. 

Em outubro de 2006 foi empossado Chefe de Estado-Maior do Comando Naval, cargo 
que desempenhou durante 4 anos. Frequentou o Curso de Promoção a Ofi cial General 
2010/2011. Entre agosto de 2011 e junho de 2015 desempenhou as funções de Coman-
dante da Base Naval de Lisboa. 

Entre julho de 2015 e novembro de 2016 exerceu as funções de Deputy Chief of Staff  
Plans no Allied Mari  me Command, em Northwood, Reino Unido, regressando a Portugal 
para desempenhar as funções de 2º Comandante Naval. Em dezembro do mesmo ano foi 
nomeado Chefe de Gabinete do CEMA, cargo que desempenhou até março de 2017. 

Da sua folha de serviços constam diversos louvores e condecorações. O CALM Dores 
Aresta vive no Mon  jo, é casado com Maria da Luz Aresta e tem duas fi lhas, Rita e Catarina.

2º COMANDANTE NAVAL
Presidida pelo Comandante Naval, 

VALM Gouveia e Melo, realizou-se no pas-
sado dia 19 de março, no Salão Nobre do 
Palácio do Alfeite, a cerimónia de tomada 
de posse do 2º Comandante Naval, CALM 
Dores Aresta. Es  veram presentes os 
comandantes, diretores e chefes do setor 
e os ofi ciais, sargentos e praças do esta-
do-maior do Comando Naval.

Na ocasião, o novo 2º Comandante 
Naval proferiu uma alocução com uma 
breve descrição da sua carreira, referindo 
que mais de três quartos da sua trajetória 
profi ssional  foi passada no setor do Comando Naval reconhecendo, 
contudo, que se têm vindo a mudar as mentalidades, os proces-
sos e aspetos estruturais, nomeadamente com a deslocalização do 
Comando Naval de Oeiras para o Alfeite, a remodelação do seu esta-
do-maior, a ex  nção da Flo  lha, a restruturação do treino e avalia-
ção da esquadra e a reformulação da estrutura orgânica do Corpo de 

Fuzileiros e o seu conceito de operações, 
entre outras. Concluiu, fazendo refe-
rência à necessária “franca ligação” do 
Comando Naval com os restantes setores 
da Marinha, nomeadamente das superin-
tendências e das direções e chefi as que 
funcionam na sua direta dependência, 
bem como com o EMA, nomeadamente 
no âmbito do planeamento, na produção 
e atualização de doutrina, no desenvolvi-
mento de conceitos e na experimentação 
de novas soluções, entre muitas outras.

No uso da palavra, o VALM Gouveia e 
Melo destacou a importância que atribui ao franco e salutar rela-
cionamento que deverá exis  r entre todos os setores da Marinha, 
sublinhando a confi ança que deposita no seu 2º Comandante, não 
só por força de um passado recheado de experiência e provas dadas, 
mas também pela amizade que os liga desde os bancos da Escola 
Naval. A cerimónia terminou com o tradicional porto de honra.

O COM AN António Carlos Dias Gonçalves ingressou na Escola Naval em 1984 e foi promo-
vido a GMAR a 01OUT89. Possui uma licenciatura em Gestão de Empresas, uma pós-graduação 
em Gestão Pública e um Mestrado em Gestão Pública, pela Universidade dos Açores. Embar-
cado, foi ofi cial de guarnição dos NRP Honório Barreto, Jacinto Cândido, Sagres e Álvares Cabral.

Em terra, prestou serviço na Escola de Fuzileiros, no G2EA, no Departamento Marí  mo 
dos Açores. De 2002 a 2005 desempenhou, no Gabinete do CEMA, as funções de Secretá-
rio do Conselho Administra  vo, de Chefe do Serviço Administra  vo e Financeiro e de Chefe 
do Serviço de Protocolo do Almirante CEMA. Entre 2005 e 2008 prestou serviço no Gabi-
nete de Ligação da Marinha junto do “Naval Inventory Control Point” em Filadélfi a - EUA, 

onde desempenhou as funções de Chefe do Gabinete e de representante da Marinha no 
“Navy Interna  onal Programs Offi  ce” e no “Interna  onal Customer User Group”. Durante 
esta úl  ma comissão, mais concretamente a par  r de fevereiro de 2007 e até fi nal da comis-
são, desempenhou as funções de “Spokesperson Deputy for the Security Assistance Foreign 
Representa  ves Community”. De 2008 a 2010, prestou serviço na Chefi a do Serviço de Apoio 
Administra  vo. Entre 2010 e 2013 desempenhou, na Escola Naval, as funções de Professor 
da área cien  fi ca de Economia e Gestão, para as unidades curriculares de Administração. 
Foi ainda Subdiretor do Abastecimento de 2013 a 2015 e na Direção-Geral da Autoridade 
Marí  ma de 2016 a 2018. Da sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações.

DIRETOR DO ABASTECIMENTO
No passado dia 26 de fevereiro tomou posse como Diretor do Abas-

tecimento, o Comodoro AN António Carlos Dias Gonçalves. Presidida 
pelo VALM Superintendente do Material, a cerimónia decorreu no 
salão mul  usos da Direção de Abastecimento (DA), tendo contado 
com a presença de outros ofi ciais generais, diretores, ofi ciais, convida-
dos militares, civis e toda a guarnição da DA.

Após a leitura da ordem o Diretor empossado usou da palavra, 
tendo sublinhado a necessidade da DA estar preparada para os exi-
gentes desafi os que a presente conjuntura de escassez de recursos 
coloca, o que obrigará à reformulação de procedimentos e à procura 
de alterna  vas e, concomitantemente, ao esforço  acrescido de todos 
os que prestam serviço naquela Direção para, em equipa, encontrar 
as melhores soluções que permitam minimizar os efeitos das atuais 
circunstâncias. Aludiu, ainda, à importância da linha de ação que pre-
coniza a fi nalização da construção do novo Centro de Distribuição 
Alimentar. Finalizou com umas palavras para os navios da Marinha. A 
esse propósito disse que “(…) são eles a primeira razão de ser da nossa 

existência e é para eles que, independentemente do setor onde es  ver-
mos em cada momento das nossas carreiras, todos nós trabalhamos 
na árdua tarefa de os manter com os indispensáveis níveis de apronta-
mento. O nosso país – marí  mo por natureza e desígnio – merece que 
demos o melhor de nós para que os navios da Marinha con  nuem a 
desempenhar as suas tarefas no mar, defendendo os interesses nacio-
nais e contribuindo para cumprir Portugal no mar!”.
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DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ARMADA
No passado dia 22 de fevereiro tomou posse do cargo 

de Diretor do Centro de Educação Física da Armada 
(CEFA) o CMG SEG Ramalho da Silva. 

A cerimónia decorreu no Pavilhão Despor  vo deste 
Órgão e foi presidida pelo VALM Superintendente do 
Pessoal, VALM Novo Palma. Assis  ram à cerimónia o 
Comodoro Diretor de Formação, diversas En  dades 
da Marinha, an  gos Diretores e Convidados militares 
e civis.

No fi nal, os Diretores, cessante e empossado, foram 
cumprimentados por todos os presentes, seguindo-se 
um almoço de confraternização, culminado com um 
Porto de Honra, e com o tradicional corte do bolo alu-
sivo à efeméride.

O CMG SEG Abílio Manuel Narciso Ramalho da Silva ingressou na Marinha em 1980, 
tendo frequentado o Curso de Formação de Ofi ciais da Reserva Naval na Escola de Fuzi-
leiros.

Desempenhou funções de comandante de pelotão e ofi cial de operações do batalhão, 
especializou-se em educação  sica no ISEF e foi chefe do serviço de educação  sica na 
Escola de Alunos Marinheiros, G2EA e na Base de Fuzileiros.

Foi chefe do serviço de segurança na BNL, chefe do gabinete escolar e subdiretor do 
CEFA, subdiretor da Direção de Transportes e chefe da Secção de Reservas e Reformados, 
na Direção de Pessoal.

Prestou serviço em Angola no âmbito da Cooperação Técnico-Militar.
Possui o Curso Complementar Naval de Guerra.
Da sua folha de serviços constam diversos louvores e condecorações.

DIRETOR DO MUSEU DE MARINHA
Presidida pelo VALM Diretor da Comissão Cultural de Marinha 

(DCCM), realizou-se no passado dia 26 de janeiro, no Pavilhão 
das Galeotas, a cerimónia de tomada de posse do Diretor do 
Museu de Marinha (MM), CMG RES Passos Ramos. 

No uso da palavra, o novo Diretor começou por agradecer a 
presença de todos convidados e a confi ança em si depositada, e 
referiu-se aos valores transversais que fazem parte da cultura da 
Marinha e à importância da cultura como forma de dar a conhe-
cer a história da Marinha e de Portugal. Seguidamente, traçou 
o quadro do ambiente em que o MM se insere, e, relevando as 
dire  vas e orientações superiores para o setor cultural da Mari-
nha e a missão do Museu, realçou as inicia  vas prioritárias que 
concorram para o reconhecimento público do MM pela qua-
lidade e excelência da sua ação cultural e museológica. Assim, 
destacou a candidatura do MM à Rede Portuguesa de Museus e 
outras importantes medidas a encetar para que seja mais conhe-
cido e visitado, não só através de ampla divulgação, como pela  
constante aposta na melhoria das condições das suas infraestru-
turas, na preservação do seu património, na modernização das 
exposições permanentes, bem como através de parcerias e de 
diversas sinergias que permitam captar apoios para  a realização 
de ações culturais e museológicas de maior realce e para trazer  
aos seus espaços e polos museológicos eventos alusivos a efemé-
rides de maior relevo e atração.

Por sua vez o VALM DCCM referiu a importância da divulgação 
do património cultural da Marinha e de tudo o que se relaciona 

com as a  vidades humanas ligadas ao mar, e o papel essencial 
que o MM tem nesse âmbito. Disse ainda que a modernização 
do espaço exposi  vo é um marco importante para tornar mais 
apela  va, integrada e relevante a a  vidade cultural dos ONC para 
um maior impacto no seu público-alvo, e que será um desafi o 
encontrar as melhores respostas para o cumprimento da rele-
vante missão do MM.

O CMG RES João Manuel Figueiredo de Passos Ramos ingressou na Escola Naval (EN) em 
1979 e licenciou-se em Ciências Sócio-Militares em 1984, sendo promovido a Guarda-Marinha.

Embarcou nos NRP Bap  sta Andrade e Sagres em estágios e instrutor em viagens de 
instrução, foi chefe do serviço de eletrotecnia e de navegação dos NRP Almeida Carvalho, 
Pereira D´Eça e Oliveira e Carmo, chefe dos serviços de ar  lharia, comunicações, navegação 
e eletrotecnia do NRP João Cou  nho, imediato dos NRP S. Roque e Polar, comandou os NRP 
Bacamarte, Alabarda, Bombarda e Honório Barreto. 

Foi instrutor de Cálculos Náu  cos na EN, no Ins  tuto Hidrográfi co adjunto e chefe do 
Serviço de Eletrotecnia, chefe do Serviço Técnico, Serviço de Artes Gráfi cas e Diretor de 
Apoio e diretor dos Serviços de Documentação. Na Autoridade Marí  ma Nacional foi Capi-
tão do Porto de Cascais e Comandante local da Polícia Marí  ma de Cascais. No IESM, foi 

coordenador da Área de Ensino de Administração, Diretor dos Cursos Complementar Naval 
de Guerra e de Promoção a Ofi cial Superior e ofi cial adjunto à direção do IESM. Foi chefe de 
Gabinete do Diretor da Comissão Cultural de Marinha e subdiretor da Biblioteca de Mari-
nha. Foi Diretor de Projeto de Cooperação Técnico-Militar de Portugal em Angola, adido de 
Defesa junto da Embaixada de Portugal em Angola, na República do Congo, na República 
Democrá  ca do Congo e na Namíbia. Passou à Reserva em 31 de dezembro de 2016 e 
regressou a Portugal em outubro de 2017.

Especializou-se em Eletrotecnia e tem diversos cursos da área de tá  ca, quarto à ponte, 
operações navais e comandantes e imediatos. Tem o CGNG e gestão avançada de proje-
tos, entre outros. Da sua folha de serviços constam diversos louvores e condecorações. 
É casado e tem dois fi lhos.
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NOTÍCIAS  

No dia 19 de março, o Chefe do Estado-
-Maior da Armada e Autoridade Marí  ma 
Nacional (CEMA e AMN), Almirante Mendes 
Calado, realizou a sua primeira visita ofi cial à 
Marinha após a tomada de posse, desta feita 
ao Comando Naval (CN). 

À entrada na Doca da Marinha, em Lisboa, o 
CEMA e AMN foi recebido pelo Comandante 
Naval, VALM Gouveia e Melo, seguindo-se o 
trânsito a bordo da UAM Alva até à BNL, onde 
efetuou a tradicional Revista Naval, recebendo 
honras de todos os navios que, embandeira-
dos em arco e com as guarnições estendidas, 
se encontravam na BNL. 

Após o desembarque, o Almirante CEMA e 
AMN recebeu, frente ao Palácio do Alfeite, as 
honras militares que incluíram o hino Maria 
da Fonte, executado pela Banda da Armada, 
salva de 19  ros pelo NRP Jacinto Cândido, 
revista à guarda de honra e desfi le. 

Seguiu-se uma visita ao edi  cio do Estado-Maior do Comando 
Naval, onde recebeu um briefi ng do Comandante Naval, que 
abordou o enquadramento deste comando operacional na estru-
tura da Marinha, descreveu as principais missões que lhe estão 
atribuídas e desenvolveu, com maior pormenor, temas relacio-
nados com os resultados ob  dos nos úl  mos anos, projetos em 
curso e perspe  vas futuras. O ALM CEMA e AMN proferiu uma 
comunicação dirigida a todos os comandantes, diretores e chefes 
do setor, nomeadamente aos comandantes das unidades navais, 
das unidades de fuzileiros, das unidades de mergulhadores e aos 
ofi ciais do CN, onde sublinhou a sua visão da Marinha para o seu 
mandato – Uma Marinha pronta e pres  giada ao serviço de Por-
tugal e da segurança cole  va – acrescentando o papel determi-
nante que o CN tem para a sua prossecução. 

Salientando a preponderância do CN na linha da frente da 
Marinha, reconheceu o enorme esforço que tem sido desen-
volvido para sustentar a a  vidade operacional, reconhecendo, 
ainda, que o produto operacional da Marinha tem registado 
um aumento sustentado e diversifi cado, só possível graças ao 

esforço das guarnições e ao trabalho de excelência da estrutura 
de apoio, bem como à a  tude colabora  va de todos os setores 
da Marinha, num esforço con  nuado.

A visita prosseguiu com um almoço a bordo do NRP Corte Real, 
navio que o Almirante CEMA e AMN comandou, onde contou 
com a presença de todos os comandantes, diretores e chefes do 
setor do comando naval.

A visita foi concluída com a assinatura do Livro de Honra do CN, 
onde deixou registada a seguinte mensagem:

“É com par  cular emoção que faço a minha primeira visita à 
área operacional depois da minha tomada de posse do cargo de 
Chefe do Estado-Maior da Armada. A todos os homens e mulhe-
res da “linha da frente” deixo uma mensagem de confi ança e 
exorto-vos a que sintam como eu a enorme paixão no serviço que 
prestamos à nossa Marinha, afi rmando a alma marinheira de 
Portugal, onde e quando necessário!!!

Bons ventos, mar de feição e que a estrela da sorte vos acompa-
nhe sempre no cumprimento das vossas missões.”  

�

Colaboração do COMANDO NAVAL

Em 15 de novembro de 2017, realizou-se no 
CITAN o 1º Seminário de Segurança e Saúde no 
Trabalho e Ambiente (SSTA) da Marinha, em cum-
primento da Dire  va Setorial da IGM.

O Seminário reuniu diferentes experiências e 
perspe  vas sobre os desafi os nesta área, visando 
melhorar a prevenção dos riscos profi ssionais – 
esforço que deve ser de todos e de cada um de nós 
–, em bene  cio dos militares, militarizados e civis 
da Marinha. No Seminário foram apresentadas as 
atuais estratégias para a implementação do Sistema 
de Gestão da SSTA, visando promover a melhoria 
das condições de trabalho e a proteção ambiental.

�

ALMIRANTE CEMA E AMN VISITA COMANDO NAVAL

1º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E AMBIENTE 
DA MARINHA

Equipa da IGM e os colaboradores externos que prepararam e realizaram o  Seminário.
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“ (…) Aqui ao leme sou mais do que eu:
Sou um Povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme
E roda nas trevas do fi m do mundo, 
Manda a vontade, que me ata ao leme (…)

In “o Mostrengo”, a Mensagem, Fernando Pessoa

A minha mente é como um arquivo, mais ou menos arrumado, 
indexado pelo peso do sen  mento. Trata-se de uma forma 

estranha de ser, que já me trouxe forte perseguição, alguma 
admiração e, as mais das vezes, indiferença e incompreensão. 
Desta vez saltou de lá o Sr. Cágado, o marinheiro que não sabia 
sonhar…

Cedo, na minha carreira de Médico Naval, passei muito tempo 
em comissão nas ilhas da bruma: o Arquipélago dos Açores. É 
verdade, também sempre es  ve atento às várias par  cularidades 
das pessoas e, sim, desde há muito tempo que tenho um “cader-
ninho de anotações”, para onde passam as emoções que na alma 
me surgem… O Sr. Cágado era um homem de meia idade, com 
um tronco largo de mais para a sua fraca altura, do qual saía um 
pescoço fi no, pegado a uma cabeça de movimentos lentos, que 
fazia lembrar o animal de carapaça, que lhe foi atribuído como 
alcunha… Reparei, desde logo, que  nha um olhar vago, como se 
visse para além do horizonte próximo e, de algum modo, o vazio, 
para além de nós próprios.

O próprio pouco se importava com a alcunha. Aliás, falava 
muito pouco e nunca me lembro de o ver rir, ou entrar naquele 
modo folgazão, tão caracterís  co do ambiente a bordo. Contudo, 
era rigoroso no cumprimento do dever e nada se lhe pedia que 
não fosse prontamente resolvido, ao mais pequeno detalhe. 
Também nunca o vi enjoar ou demonstrar desespero ou má von-
tade perante a inclemência dos elementos, que naquele inverno 
foram especialmente duros para quem o mar demandava…

Algum tempo mais tarde, estando eu na enfermaria, percebi 
que o enfermeiro preparava uma injeção de um psicofármaco. 
Perguntei-lhe para quem era. Disse-me que era para o nosso 

herói marinheiro. Acrescentou, ainda, que era uma terapêu  ca 
an  ga e que toda a gente a bordo sabia. Era uma injeção “para 
aqueles que não sabiam sonhar…” – afi rmou convicto. Sen  -me 
menos capaz por não ter percebido de imediato o sofrimento do 
Sr. Cágado, mas, até hoje, ainda não encontrei defi nição mais 
elegante para a doença mental…

Percebi muito mais naquele navio, percebi que o nosso amigo 
não teria família, ou vivia emocionalmente afastado dela, o que 
é a mesma coisa. Percebi que o Navio era a sua verdadeira casa e 
que, quer es  vesse a navegar distante, ou na Base Naval, residia 
lá, no seu beliche naval. O Sr. Cágado deu corpo na minha alma à 
poesia acima. Este “agarrar ao leme” defendeu-o (e talvez ainda 
defenda) dos mostrengos que o perseguem. Percebi, também, 
que todos, sem exceção, o tratavam com um grande respeito. 
Percebi, fi nalmente naquele tempo, que havia uma (pelo menos 
uma) ins  tuição capaz de integrar a diferença de um modo hon-
rado e respeitoso. Achado raro nos tempos que correm…

Ora, precisamente nos tempos que correm, há cada vez mais 
pessoas “que não sabem sonhar”. A Marinha tem sabido enqua-
drar a diferença no seu seio e, inúmeras vezes, é capaz de for-
necer uma razão de vida a quem procura um caminho seguro. 
A sua matriz intrínseca é, dei disso inúmeros testemunhos nes-
tas histórias, eminentemente humanitária. Do Sr. Cágado nunca 
mais ouvi falar, espero que esteja bem… tenho a certeza que a 
Marinha con  nuará a preencher algum vazio que lhe poderá fal-
tar na alma. Pergunte a si próprio,  o marinheiro leitor assíduo, se 
o mesmo não acontecerá consigo?

�

Doc

O marinheiro 
   que não sabia 
   sonhar…

NOVAS HISTÓRIAS DA BOTICA 70
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CICLO DE VIDA
A Lagarta do Pinheiro (Thaumetophoea pityocampa) encontra-se 

disseminada por todo o território português devido à presença alar-
gada de pinheiros de Norte a Sul e ilhas. Esta praga, além do pinheiro 
bravo, ataca igualmente outros pinheiros: o silvestre, o laríceo, o 
manso, o insígne e o pinheiro de alepo, assim como Cedrus 
Atlân  ca, Cedrus Deodara e Cedrus do Líbano.

Como qualquer inseto, o desenvolvimento 
da Lagarta do Pinheiro passa por 4 fases: 
ovo, lagarta, pupa/crisálida (casulo) e 
inseto adulto (borboleta). Em ter-
mos específi cos, o seu ciclo de 
vida passa por uma fase aérea 
e uma fase terrestre. A fase 
aérea inicia-se em junho e 
prolonga-se até agosto com a 
emergência dos insetos adul-
tos do solo, sob a forma de 
borboleta, e o acasalamento. Os 
ovos são postos nas agulhas dos 
pinheiros, dando-se início à fase 
terrestre. Em meados de setembro, 
nascem as lagartas que se agrupam em 
ninhos para manterem o calor. Estes ninhos 
têm um aspeto de novelo de seda, facilmente iden  -
fi cáveis nas copas dos pinheiros. De setembro a dezembro, durante 
o período de crescimento a  vo nos ninhos, as lagartas passam por 5 
etapas. Nas duas úl  mas etapas o aparelho defensivo das lagartas 
já está completamente formado e é composto por oito recetáculos, 
cada um dos quais compreende aproximadamente 120.000 pelos 
alaranjados e com propriedades ur  carizantes. Quando a lagarta se 
move os recetáculos abrem-se, libertando milhares de pelos que se 
dispersam no ambiente. Os pelos têm no seu interior uma substân-
cia chamada de taumatopoína que é capaz de desencadear reações 
alérgicas nos humanos e animais de companhia, caso entrem em 
contacto com eles. Terminado o desenvolvimento larvar, habitual-
mente entre janeiro e abril, manda a natureza que as lagartas aban-
donem o pinheiro, umas atrás das outras, em longa procissão, para 
se enterrarem no solo a alguns cen  metros de profundidade, onde 
vão completar a sua metamorfose: enquanto estão debaixo da terra 
transformam-se em crisálidas, para depois passarem a borboletas. 

De salientar que anualmente as condições climatéricas mudam, 
logo, em consequência disso, também as datas das várias fases do 
ciclo de vida deste inseto podem mudar.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
A Lagarta do Pinheiro liberta milhares de pelos que são uma 

ameaça à saúde pública, logo exigem uma vigilância constante em 

ambiente urbano. Os pelos agem como agulhas, injetando a tal 
substância tóxica (taumatopoína) na pele ou mucosas. As crian-
ças e os cães raramente sentem repulsa por esta lagarta (que por 
acaso é bem bonita!) e sentem-se até impulsionadas a interagir 
com elas, daí advir o perigo. Mas muitas vezes basta frequentar 

uma espaço público que tenha estes pelos no ar para 
desenvolver sintomas (ex.: correr na mata). A 

intoxicação por contacto com esta espécie 
assume um caráter sazonal, depen-

dente do clima da região, verifi can-
do-se uma maior percentagem de 

casos durante a Primavera. Os 
sinais e sintomas dependem 
da intensidade da exposição 
e da sensibilidade individual, 
contudo é importante todos 
reterem que, na grande 
maioria dos casos, a exposi-

ção a este inseto causa apenas 
uma doença benigna, com reso-

lução muito simples em menos de 
24h, a  ngindo apenas a pele, não 

havendo por isso razões para alarme. As 
manifestações mais frequentes são:

• Reação ur  cariforme: irritação cutânea com 
prurido (comichão), ardor, eritema (pele vermelha) e edema 

(inchaço). As lesões cutâneas têm caracterís  cas maculopapula-
res e podem ser acompanhadas de vesículas.

• Irritação ocular: em tudo semelhante a uma conjun  vite com 
os olhos avermelhados, prurido e edema.

• Tosse e dispneia (difi culdade respiratória).
Nos animais de es  mação a parte do corpo mais afetada é a 

cabeça (tendem a farejar ou comer a Lagarta) podendo exis  r 
edema do focinho, língua, lábios e laringe. Nos casos mais graves 
pode ocorrer necrose da língua e choque anafi lá  co, daí que se 
deva sempre consultar um veterinário na suspeita de contacto 
com uma Lagarta.

TRATAMENTO
Em caso de aparecimento de sintomas cutâneos recomendo 

tomar banho e mudar de roupa, para evitar agravamento da ur  -
cária por manutenção do contacto com os pelos da Lagarta. As 
peças de roupa que entraram em contacto com esta espécie têm 
de ser lavadas a ≥ 60°C, pois os pelos tóxicos só são destruídos a 
par  r destas temperaturas. Pode haver necessidade de recorrer 
a medicação an  -histamínica, analgésica ou an  -infl amatória.

Os sintomas oculares são minimizados com lavagens oculares com 
soro fi siológico, eventualmente com colírios an  -histamínicos.

SAÚDE PARA TODOS 55

LAGARTA DO PINHEIRO
Nos úl  mos anos temos assis  do a uma alteração das condições climá  cas e, como é óbvio, isso leva a uma mudança nos ecossistemas. 

Uma praga que tem sobremaneira aumentado, com repercussões na saúde das árvores, dos humanos e dos animais domés  cos, é a da 
Lagarta do Pinheiro, conhecida como Lagarta Processionária. É um inseto desfolhador de pinheiros e cedros e o seu nome deve-se à sua 
descida das árvores, em fi la, em busca de um local para se enterrar e passar às fases seguintes de desenvolvimento. A lagarta apresenta risco 
para a saúde pública devido à presença dos pelos ur  cantes que se espalham pelo ar, causando a reações alérgicas a nível da pele, olhos ou 
mesmo no aparelho respiratório. Se houver ingestão das lagartas os riscos de saúde são muito graves podendo culminar na morte.

DR
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Caso existam sintomas respiratórios, como tosse e difi culdade 
respiratória, obviamente, aconselho uma consulta médica. 

Relembro que, em qualquer problema de saúde sem risco de 
vida, deve ser consultado primeiro o Centro de Saúde, eventual-
mente a linha SNS 24, ao invés de se irem “entupir” urgências e 
consultas hospitalares com doenças benignas com previsão de 
cura de poucas horas ou dias.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Nesta altura da primavera deve evitar-se frequentar pinhais, jar-

dins ou bosques, onde existam pinheiros ou cedros infetados. Se 
virem as lagartas, não deixar que crianças ou animais lhes toquem. 

Caso aviste Lagartas do Pinheiro ou os seus ninhos caracterís  -
cos sugiro que informe as en  dades competentes (nas unidades 
militares, o Comando, em âmbito civil, as Câmaras Municipais). 
Nos úl  mos anos tem exis  do um maior controlo sobre esta 
praga e, conforme a época do ano e a fase do ciclo de vida da 
Lagarta, u  lizam-se métodos diferentes para a destruir. A des-
truição mecânica dos ninhos, se possível, realizada até fi nais de 
Dezembro, é considerada uma das melhores formas de limitar a 

praga. As armadilhas sexuais são uma solução possível pois cap-
turam as borboletas macho antes do acasalamento. Os inse  ci-
das são uma opção quando as lagartas estão nos primeiros está-
dios de desenvolvimento (geralmente em setembro e outubro). 
A colocação de cintas de papel ou plás  co embebidas com cola 
específi ca a nível dos troncos, também é ú  l na fase da procis-
são pois permitem intersetar e destruir as Lagartas antes que se 
enterrem no solo. A introduç ã o do Chapim azul no ecossistema 
local é  outro mé todo para promover o controlo bioló gico desta 
praga, pois a Lagarta do Pinheiro faz parte da sua dieta.  Uma 
coisa é certa, a solução para o problema não deverá passar nunca 
pelo abate das árvores.

Os pelos tóxicos encontram-se, para além do corpo das lagar-
tas, espalhados pelos ramos e ninhos, logo, ao realizar qualquer 
dos tratamentos aconselhados, deverá usar luvas, proteger o 
pescoço, usar óculos e máscara de proteção no nariz e boca.

�

Ana Cris  na Pratas
1TEN MN

www.facebook.com/par  cipanosaudeparatodos

A 33º edição do Campeonato da Marinha de Tiro Pistola realizou-
-se no dia 6 de março, na Carreira de Tiro do CEFA, e contou com a 
par  cipação dos Agrupamentos Despor  vos BNL, CF, EN e ETNA.

A nova campeã da Marinha é a CAD M Ana Sousa (EN), com 
159 PTS, sendo o campeão masculino o CAB AD Gomes Grave 
(BNL), com 245 PTS. A EN arrecadou o Troféu Feminino e o Troféu 
Masculino da prova.

Destacam-se as classifi cações individuais nas tabelas seguintes:

TIRO PISTOLA – 33º CAMPEONATO DA MARINHA
DESPORTO  

BTT – 1º TORNEIO ABERTO
Realizado no dia 1 de março, o 1º Torneio Aberto BTT contou 

com a par  cipação de 44 atletas distribuídos por 4 escalões: I ESC 
(22), II ESC (13), III ESC (06) e ESC FEM (03).

Num percurso de 2 h oras de resistência, o atleta mais rápido 
foi o Agente Inácio da PSP, com 6 voltas em 01:59:13, seguido do 
STEN TS Carvalho da Marinha, com 5 voltas em 01:48:58

Marcada por um bom nível compe   vo, esta compe  ção serviu 
para iden  fi car atletas para as seleções de BTT da Marinha que 
par  ciparam nos I Jogos Nacionais Militares, entre 19 e 23 de 
março, realizados na BNL (organização: Marinha/CEFA).

MASC NII P C Nome Agrup. Pontuação

1º 268192 CAB AD GOMES GRAVE BNL 245

2º 919490 SAJ C SANTOS CAEIRO ETNA 245

3º 21313 ASPOF M GÓIS DIONÍSIO EN 244

FEM NII P C Nome Agrup. Pontuação

1º 22216 CAD M ANA SOUSA EN 159

2º 25215 CAD M DANIELA AFONSO EN 95

3º 20716 CAD M JOANA JERÓNIMO EN 75

Esc NII P Nome Nº voltas Tempo

I 151276 AGENTE NUNO INÁCIO PSP 01:59:13

II 9339796 STEN TS BAIÃO CARVALHO ETNA 01:48:58

III 132076-K CAP FERNANDO LEITÃO MDN 01:50:36

FEM g2140627 GUARDA CRISTINA PEREIRA GNR 01:58:07

ESC Class. Escalão NII PC Nome UEO Tempo

GERAL

1º I M 151276 AGENTE NUNO INÁCIO PSP 01:59:13

2º II M 9339796 STEN TS BAIÃO CARVALHO ETNA 01:48:58

3º I M 138866F 1CAB SAS AVELINO SANTOS FAP 01:49:39

Vencedores da Geral Pódio Feminino

Equipa feminina e masculina da EN, 
vencedores do Troféu Feminino e Masculino.
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QUARTO DE FOLGA  

PALAVRAS CRUZADAS Problema nº 196

 SUDOKU Problema nº 45

HORIZONTAIS: 1 – Quadrúpede dos sertões (Brasil); raça asiá  ca que se encontra nas ilhas Iesso, Sacalina, e 
nas Curilhas. 2 – Gostei; entregara. 3 – Grande tambor; ligo. 4 – Lavraras; grito de dor. 5 – Parte da medicina 
que ensina a maneira de tratar as doenças; espaço de doze meses. 6 – Indivíduo que ataca o culto das imagens. 
7 – Época; falta uma para ser sarcopta 8 – Entre nós; favorecer. 9 – Cabelos brancos; o mesmo que sonido. 
10 – Abrigos (Fig.); mala na confusão. 11 – Ponto da abóbada celeste que se acha directamente por baixo dos 
nossos pés, e ao qual chegaria uma recta que passasse pelo ponto em que estamos e pelo centro da terra; 
corcunda (Fig.).

VERTICAIS: 1 – Algazarra (Fig.); pantalha. 2 – Árvore da Família das moráceas e de que são principais espécies a 
amoreira branca; apelido. 3 – Põe marca nova em; homem valente. 4 – Rabino na confusão; potassa. 5 – Panos 
na barafunda; ribeira de Portugal (Portalegre). 6 – Oásis na confusão. 7 – O mesmo que altar; ramos na confusão. 
8 – Barco de recreio; polaco na confusão. 9 – Ninho; falta de pupilas. 10 – Sufi xo de agente; que tem notas ou 
comentários. 11 – Que tem boa saúde; fragrância.

FÁCIL  

FÁCIL  

DIFÍCIL  

DIFÍCIL  

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 45

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 196

Carmo Pinto 
1TEN  

HORIZONTAIS: 1 – SARNE; AINOS; 2 – AMEI; TRAIRA. 3 – BOMBO; ATO. 4 – ARARAS; AI. 5 – TERAPIA; ANO. 6 – ICONOMACO. 
7 – ERA; SARCOTA. 8 – CA; SOPRAR. 9 – CAS; SOIDO. 10 – ASILOS; LAAM 11 – NADIR; BOSSA.
VERTICAIS: 1 – SABAT; ECRAN. 2 – AMOREIRA SA. 3 – REMARCA; CID. 4 – NIBRAO; CALI. 5 – OAPNS; SOR. 6 – SIOAS. 7 – ARA; 
AMROS. 8 – IATE; ACPOLO. 9 – NIO; ACORIAS. 10 – OR; ANOTADAS. 11 – SADIO; AROMA.
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1
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5
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7
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9

1 3 5 9
6 8 5

2
8 9 7 3

5 4 8
2 4 1

6 9
8

7 6 3 845279613

397641825

126358947

453162798

261897534

978435162

782914356

614583279

539726481

183254769

472169385

596873214

618592473

357486921

924731856

841325697

239617548

765948132

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 213

GRAU DE DIFICULDADE - MÉDIO CARECENDO DE ATENÇÃO

W – E vuln. S joga 6ST recebendo a saída a ♦2; joga a D em N e E deixa fazer, contrariamente ao que faria a maior 
parte dos jogadores. Analise as 4 mãos e descubra como deve S con  nuar para cumprir este  contrato?

Nunes Marques 
CALM AN  

A jogada de E difi cultou a solução, pois se  vesse feito o A e voltado com outro ♦, como seria natural, W teria de baldar uma ♥ e 
iria fi car squeezado entre ♠ e ♣ desde que S jogasse as 4♥ a seguir, fazendo as 12 vazas em 4♠+3♣ ou 3♠+4♣, conforme a balda 
de W, +4♥+1♦. Não tendo E coberto a D, S fi ca apenas com 11vazas (3♠+4♥+1♦+3♣). Vejamos a forma de conseguir a vaza que 
lhe falta: bate as 4♥, segue com AR♣ jogando o 9 em N (jogada chave); termina com 4 voltas de ♠ que colocam a mão em W e 
o obrigam à 11ª vaza a dar as 2 úl mas vazas de ♣, jogando com V5 para D8 de S (daí ter sido fundamental desfazer-se do 9♣ 
em N), que assim fará 3♠+4♥+1♦+4♣.SUL (S)

♠ ♥ ♦ ♣
D R R A
5 D 4 R
2 V D

2 8

NORTE (N)
♠ ♥ ♦ ♣
A A D 9
R 9 7 6
7 4 5 4
6 ESTE (E)

♠ ♥ ♦ ♣
10 10 A 10
8 3 V 7

10
9
8
6
3

OESTE (W)
♠ ♥ ♦ ♣
V 8 2 V
9 7 5
4 6 3
3 5 2

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 213
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NOTÍCIAS PESSOAIS  
RESERVA  

• VALM António Carlos Vieira Rocha Carrilho • SMOR H Luís 
Alberto da Silva Basílio • SMOR E Amadeu Horácio Agos  nho 
Raimundo • SMOR FZ António José Marto Lopes • SCH C José 
Augusto Pereira Marques Mateus • CAB CM Mário Rui da Cruz 
dos Santos.

FALECIDOS  

• 6743 CMG M REF António Luciano Estácio dos Reis • 109547 
1TEN SG REF Raúl de Brito • 478357 1TEN OT REF Manuel Henri-
que Cascalheira • 252750 SMOR L REF Artur Ferreira Marques • 

NÚCLEO DE FUZILEIROS 
DOS TEMPLÁRIOS 

Realiza-se no dia 13 de maio o 22º almoço-convívio de Fuzilei-
ros dos Templários de Tomar.

Programa: 11h30 – Concentração junto aos Bombeiros e receção 
aos convidados. 13h00 – Almoço no Restaurante “Manjar dos Tem-
plários” lugar do Moinho Novo, Rotunda da A13, 2300-184 Tomar.

Confi rmação até dia 7 de maio, para: Narciso  TLM 915 871 424, 
Manuel Marques TLM 964 175 325, Arnaldo TLM 933 696 133, 
Marcelino TLM 913 584 550,  Aurélio TLM 912 154 757.

CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS 2007/2008

Realiza-se no dia 25 de maio, pelas 19h00, local ainda a confi r-
mar, o 1º encontro dos alunos do Curso de Formação de Sargen-
tos 2007/2008.

Para mais informações contactar: SAJ US Vale Lourenço, Tel. 
210984682, RTM 302206, TLM 918734277 .

XI ENCONTRO NACIONAL DOS 
ANTIGOS ALUNOS DA FRAGATA 
D. FERNANDO II E GLÓRIA

Em 19 de Maio de 2018, com concentração às 10h30 junto à 
Capitania do Porto de Setúbal. Almoço no restaurante “O Quintal”, 
às 12h30. 

“FILHOS DA ESCOLA” DE 1956

Realiza-se no dia 26 de maio no restaurante “O Miradouro”, em 
Benavente, o almoço de confraternização comemora  vo do 62º 
aniversário da incorporação na Armada.

As inscrições devem ser dirigidas até 24 de maio para:
Só almoço: Agos  nho Patrício – Tel. 219411605/TLM 919508247
Almoço e transporte: Adelino Afonso – Tel. 212241839/TLM 

93 9510239

CONVÍVIOS SAIBAM TODOS

945963 SMOR SE REF Joaquim José Correia dos Santos • 114041 
SCH E REF Ernesto Bernardo Coelho • 76067 1SAR C REF Eduardo 
José de Castro Alves • 379951 1SAR T REF João dos Reis Sequeira 
• 146425 SAJ FZ REF Carolino Ba  sta • 173131 SAJ A REF Eugénio 
da Saúde Teixeira • 215349 SAJ L REF Angelino Augusto de Aguiar 
• 105943 SAJ A REF Manuel Alexandre Marques • 272146 SAJ R 
REF António Luís Dias Sanches • 780778 SAJ FZ REF António Júlio 
Matanco Domingues • 174731 CAB AUX REF Cris  ano Marques • 
505334 CAB TFH REF Francisco Alves da Silva • 167964 CAB TFD 
REF Bernardino Frias Marques • 179567 CAB FZ REF Jorge Rosa de 
Jesus • 303047 2GR M REF António Pinto de Barros • 33999347 
AG 1CL QPPM APOS Francisco Alfredo Carreira • 3600054 FAROL 
SUBCHEFE QPMM Cesal  no da Silva Lemos.

10 DE JUNHO DE 2018

HOMENAGEM AOS COMBATENTES

XXV ENCONTRO NACIONAL

PROGRAMA

IGREJA DOS JERÓNIMOS

10H30 -  Missa Dominical e de sufrágio pelos combatentes 
que tombaram pela Pátria;

MONUMENTO AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR

11H45 -  Concentração junto ao Monumento;

12H15 - Abertura pelo Presidente da Comissão;

12H19 -  Leitura de mensagem de Sua Excelência
o Presidente de República;

12H23 -  Cerimónia inter-religiosa (católica e muçulmana);

12H31 -  Alocução de homenagem aos Combatentes
pelo Coronel Américo Henriques;

12H39 -  Homenagem aos Combatentes mortos
e deposição de fl ores;

13H02 -  Hino Nacional (salva protocolar por navio 
da Marinha);

13H05 - Passagem de aeronave da Força Aérea;

13H09 - Passagem fi nal pelas lápides;

13H30 - Salto de paraquedistas do Exército;

13H35 - Almoço-convívio frente ao monumento.



MARINHA NO FEMININO

CMG MN Maria Diniz

CTEN EN-MEC Suzana 
Lampreia

1SAR HE Maria Sequeira

SAJ CM Sílvia Linheiro

CTEN MN Filipa Albergaria SAJ HE Rosário Henriques

CTEN M Mónica Mar  ns

1TEN TS Sandra dos Santos

CAB E Joana Valadas

1SAR B Ana DiasCTEN AN Ana da Conceição

CTEN TSN-QUI Sara Lobo

1MAR MS Sara Barrocas

1SAR B Vera Pereira 1MAR OP Noemie Freire

1TEN M Gisela Antunes

1  Primeira militar a entrar para a Marinha para ingresso nos QP.   
2  Primeira sargento enfermeira na Marinha.   3  Militar mais an  ga da 

1ª incorporação de praças.   4  Militar mais an  ga do 1º CFBO TSN/TN.   
5  A Atual militar mais an  ga da Marinha.   6  A atual sargento mais 

an  ga.   7  A atual praça mais an  ga.   8  A atual praça RC mais an  ga.   
9  Primeiras cadetes dos cursos tradicionais da Escola Naval.   10  Primeira 

Piloto de Helicópteros.   11  Primeira Comandante de Unidade Naval.   
12  Primeiras mulheres militares em missão no estrangeiro.   13  Primeiras 
mulheres militares da classe Músicos.   14  Primeira mulher a frequentar o 
curso de especialização em submarinos. 
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5CFR FN Maria Marques 1

13 14




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ParaPDF'] [Based on 'ParaPDF'] Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




