
 
 

 
E.S.J. – Escola de Jornalismo do Porto, CRL 

Pós-graduação em Comunicação e Desporto (2008) 
 
Tronco Comum - horário Pós-laboral: 
. sextas- feiras, das 18h00 às 22h00; 
. sábados, das 9h00 às 13h00. 
 TRONCO COMUM - CRONOGRAMA: 
. Início -  19 de Outubro de 2007 
. Fim - 16 de Fevereiro de 2008 
Especialização - horário Pós-laboral: 
. Segundas e Quintas feiras, das 18h00 às 22h00; 
 ESPECIALIZAÇÂO - CRONOGRAMA: 
. Início -  18 de Fevereiro de 2008 
. Fim - 26 de Junho de 2008 
 
Módulos e Conteúdos 
  

·        O curso terá a duração de 220 horas - 22 créditos, sendo obrigatórios para aproveitamento, 20 créditos relativos à frequência das 

aulas (200 horas), 10 créditos relativos aos projectos que cada aluno terá que elaborar. Alguns dos tempos poderão ser 

substituídos por Seminários organizados ao longo do ano lectivo. 

 

                                                               Módulos Comuns  

Módulo A - Comunicação e Marketing 

Docente: Dr. Carlos Alberto Cardoso 

Conceitos. História. Metodologias. Funções. Gestão e planeamento da comunicação e do marketing. Funcionamento do sistema 

mediático. 

Módulo B - Comunicação e Processo de Agendamento 

Docente: Dr. Vasco Ribeiro 

Conceitos. Evolução histórica. Gabinetes de Comunicação. Comunicação Empresarial. Comunicação Política. Relação com os 

Jornalistas e os Media / o agendamento.  

Módulo C - Comunicação e Internet 

Docente: Dr. António Rodrigues 

Conceitos. História. Funções. Inovações. Blogs, sites, endereços electrónicos, bases de dados, marketing e publicidade na Internet. 

Módulo D - Gestão de Conflitos e Gestão de Crise 

Docente: Dr. Custódio P 

Conceitos. História. Estratégias. Tipologias. A Negociação e o conflito. A Comunicação face ao conflito e face à crise. Células de 

Crise. Planeamento da comunicação de crise. 

 

                                                               Módulos de Especialização 

. Reportagem e Apresentação em Desporto  

. Tendências do Desporto na Imprensa 

. Narração Desportiva e a Exigência de Rigor 

. Novos Desafios Éticos e Deontológicos  

 

 

 

 

 



 
E.S.J. – Escola de Jornalismo do Porto, CRL 

Pós-graduação em Comunicação e Desporto (2011) 
 
Início: 14 de Março de 2011 
Termo Previsto: 21 de Julho de 2011 
O curso realizar‐se‐á com o número mínimo de 15 inscritos. 
Inscrições abertas até dia 4 de Março de 2011 
 
Objectivos 
 
 ‐ Reconhecer as particularidades dos diversos tipos de jornalismo. Analisar as principais diferenças entre o jornalismo 
escrito, radiofónico, televisivo e digital na área do desporto. 
 
 ‐ Identificar os problemas (técnicos e éticos) da comunicação no desporto e traçar estratégias para os ultrapassar. 
 
 ‐ Conhecer as melhores técnicas de comunicação no desporto e aplicá‐las de forma adequada. 
 
 ‐ Perceber as tendências da comunicação no desporto e a sua relação com o contexto económico desta área e dos 
próprios meios de comunicação. 
 
 No final do curso, o formando deverá dominar as principais matérias da comunicação no desporto. Os vários módulos 
possibilitarão um posicionamento crítico e uma abordagem competente do tema a nível teórico e prático. O formando 
ficará a conhecer o actual contexto empresarial dos vários actores na comunicação no desporto, desenvolvendo 
competências para se posicionar nesta área. 
 
 
Destinatários 
O público‐alvo a abranger serão licenciados ou bacharéis, ou profissionais da área da comunicação desportiva. 
 
  
Programa 
Tendências do Desporto na Imprensa, Rádio e TV ‐ Manuel Queiroz 
Reportagem e Apresentação em Desporto ‐ Manuel Fernandes Silva (RTP) e Hugo Gilberto (RTP) 
Novos Desafios Éticos e Deontológicos ‐ Manuel Fernandes Silva e Hugo Gilberto 
Narração Desportiva e Exigência de Rigor ‐ Rui Orlando (Sport Tv) 
Gestão de Comunicação Desportiva ‐ Nuno Ribeiro (MindGames) 
  
 
Coordenação 
Dr. Hugo Gilberto 
 
Jornalista da RTP desde 2000 com as funções de repórter, enviado especial (Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, Mundial de 
Futebol de 2006 são alguns exemplos) e apresentador de programas de informação na área de desporto (com destaque 
para o Trio D'Ataque). 
Lecciona desde 2006 as disciplinas de Jornalismo Televisivo 1 e 2 na licenciatura em Ciências da Comunicação no ISMAI. 
 
Horário 
Pós‐laboral, em sessões de 4 horas: 
Segundas e Quintas feiras, das 18:00 às 22:00 horas 
 
Cronograma 
Data de início: 14/03/2011 
Data prevista do fim: 21/07/2011 
 
Interrupções 
Páscoa: de 18 a 30 de Abril de 2011 
Feriados: 10, 23 e 24 de Junho de 2011 
 
Carga Horária Total do Curso  
132 Horas 

 

 

 



 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

2º Ciclo de Estudos em Comunicação e Desporto 
Introdução e Objectivos 

O Mestrado em Comunicação e Desporto visa aprofundar conhecimentos e competências dos licenciados em Ciências da Comunicação 
e em Desporto, quer com vista a uma especialização profissional, quer no sentido da investigação. Pretende-se com este Mestrado, 
promovido pelas diversas Faculdades, criar ofertas de formação específica, que se traduzem em perfis de especialização, 
designadamente em Comunicação Social, Jornalismo, Assessoria e Desporto em geral. 
Este mestrado tem por objectivo criar competências na análise e produção de ambientes comunicacionais, potenciando que a cultura 
assimilada por cada estudante, no seu primeiro ciclo, quer a partilha de culturas distintas entre os elementos de equipas de trabalho, 
constituídas no âmbito de disciplinas e seminários. A prossecução por um mestrado com a configuração apresentada também se revela a 
mais adequada no que toca à realização de dissertações, de projectos de especialização e de investigação multidisciplinares e 
interdisciplinares, dada a existência de um corpo docente composto por elementos das cinco faculdades. 
 
O mestrado que aqui se propõe tem em conta as competências definidas pelos "Dublin Descriptors" para o nível de mestrado e persegue 
os seguintes objectivos: 

• Formar para a empregabilidade, garantindo que os mestres estão preparados para o exercício de uma profissão, que se 
consubstancia, genericamente, na capacidade de:  

o Produzir conteúdos adaptados às técnicas e linguagens dos diferentes média; 
o Adaptar conteúdos a diferentes contextos institucionais e diferentes temáticas; 
o Compreender os aspectos económicos, sociais e culturais associados à criação e produção de comunicação. 
o Conhecer noções básicas do treino desportivo. 
o Conhecer o léxico desportivo actualizado; 

Desenvolver o vocabulário do desporto nas suas diferentes vertentes e modalidades; 
o Obter ferramentas que permitam uma análise e leitura do desporto, nas suas diversas vertentes 

(rendimento, recreação, reabilitação); 
o Reconhecer as diferentes formas e sentidos do desporto; 
o Obter noções básicas do comportamento desportivo; 
o Obter elementos para a discutir o desporto à luz de uma ética universal e aplicada. 

• Formar para uma actividade profissional especializada, que pode ser exercida em organizações de criação, de 
produção e de tratamento de conteúdos visando a sua distribuição para efeitos variados. 

• Formar profissionais capazes de aplicar conhecimentos, de resolver problemas em ambientes novos ou desconhecidos 
e no âmbito de contextos genéricos e multidisciplinares, de avaliar situações, de desenvolver estudos de análise e 
síntese, de comunicar as suas conclusões a públicos especialistas ou não especialistas, de serem autónomos e 
independentes na sua actuação e de desenvolver projectos de investigação aplicada nas áreas científicas participantes 
nos processos de comunicação. 

 
Mais concretamente, os objectivos deste 2º ciclo de estudos em Comunicação e Desporto podem definir-se como a formação de 
competências teóricas e práticas, designadamente: 
 
Competências Instrumentais 
Estas competências visam desenvolver as capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas e linguísticas, designadamente:  

• Desenvolver e aprofundar os conhecimentos obtidos no 1º ciclo por forma a constituir uma base sólida para a 
realização de aplicações originais em contexto profissionalizante e de investigação; 

• Fomentar as capacidades de iniciativa para aprofundar, de forma autónoma, os conhecimentos.  
• Desenvolver a capacidade de realizar investigação nos domínios correspondentes aos perfis de especialização 

propostos. 
 
 
Competências Específicas 

• Competências na área da comunicação: Compreensão e capacidade de (des)montagem das diversas linguagens dos 
mass media; 

• Compreensão dos mecanismos de criatividade ao nível expressivo;  
• Capacidade de relacionar a linguagem e os contextos social, cultural e ideológico em que ela é produzida;  
• Compreensão e capacidade de análise dos efeitos dos mass media sobre a sociedade, as pessoas e os grupos;  
• Compreensão das linguagens audiovisual e multimédia. 
• Competências na área do desporto: Compreensão e capacidade de integrar as diversas formas e práticas desportivas 

sob o ponto de vista da sua comunicação; 
• Competências nas leituras das práticas desportivas pelos diversos sujeitos do desporto (atletas, treinadores, 

dirigentes); 
• Compreensão das principais transformações sociais e as suas repercussões nas transformações do desporto; 
• Compreensão dos diferentes tipos de organizações desportivas. 

 
Coordenação de Gestão do Curso 
 
Direcção do curso 
Director: 



Prof Doutor Rui Proença Garcia (FADE)  
 
 
Comissão Científica 
Prof. Doutora Ana Luísa Pereira (FADE), Prof. Doutor Hélder Bastos (FLUP), Prof. Doutor Rui Novais (FLUP), Prof. Doutora 
Teresa Lacerda (FADE) 
 
Comissão de Acompanhamento 
A definir posteriormente 
 
Corpo Docente 
Prof. Doutora Amélia Brandão, Prof. Doutora Ana Luísa Pereira, Prof. Doutor António Costa, Prof. Doutor António Manuel 
Fonseca, Prof. Doutor Fernando Tavares, Prof. Doutor Fernando Zamith, Prof. Doutor Hélder Bastos, Prof. Doutora Helena 
Lima, Prof. Doutora Isabel Mesquita, Prof. Doutora Isabel Reis, Prof. Doutor Jorge Bento, Prof. Doutor Jorge Marinho, Prof. 
Doutor José António Silva, Prof. Doutor José Magalhães, Prof. Doutor José Oliveira, Prof. Doutor Júlio Garganta, Prof. Doutor 
Manuel Botelho, Mestre Mário Cachada, Prof. Doutor Paulo Colaço, Prof. Doutor Paulo Cunha e Silva, Prof. Doutor Paulo Frias, 
Prof. Doutor Pedro Sarmento, Prof. Doutor Ricardo Fernandes, Prof. Doutor Rui Garcia, Prof. Doutor Rui Novais, Prof. Doutora 
Teresa Lacerda, Prof. Doutor Vasco Ribeiro 
 
Colaboração 
Prof. Doutor Antonio Pato (Espanha), Prof. Doutor Armando Vilas Boas, Dr. Carlos Daniel (RTP),  Fernando Correia (Rádio 
Clube), Prof. Doutor João Paulo Vilas-Boas, Prof. Doutor José Alberto Duarte, Prof. Doutor José Azevedo, Prof. Doutor 
Maurício Murad (Brasil), Prof. Doutora Paula Botelho Gomes, Prof. Doutor Rui Centeno, Prof. Doutora Zélia Matos  
 
Área Científica 
Aos candidatos que concluírem com aproveitamento a parte curricular do curso do 2º Ciclo será conferido o diploma respectivo. 
Aos alunos que concluírem com aproveitamento a defesa da dissertação do 2º Ciclo será conferido o Grau de Mestre em 
Comunicação e Desporto. 
 
Funcionamento do curso 
 
O curso tem um número total de 120 unidades de crédito distribuídas pelas disciplinas a seguir indicadas e com uma duração 
normal de semestres.  
 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E DESPORTO 
1º SEMESTRE  

UNIDADES CURRICULARES ÁREA 
CIENTÍFICA TIPO CRÉDITOS OBSERVAÇÕES 

Propedêutica de Comunicação e 
Desporto CC Semestral 8 ECTS Para estudantes de Desporto 

Propedêutica de Comunicação e 
Desporto CD Semestral 8 ECTS Para estudantes de Comunicação 

Social 

Media e Desporto CC Semestral 8 ECTS  

Análise do Desporto CD Semestral 8 ECTS  

OPÇÃO CC e CD Semestral 6 ECTS  
2º SEMESTRE  

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO CRÉDITOS OBSERVAÇÕES 

Metodologias de investigação MTI Semestral 6 ECTS  

Seminário de Comunicação e Desporto CC e CD Semestral 24 ECTS  
Via de Especialização Profissional 

3º SEMESTRE  
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO CRÉDITOS OBSERVAÇÕES 

Estágio CC ou CD Semestral 42 ECTS  
4º SEMESTRE  

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO CRÉDITOS OBSERVAÇÕES 

Preparação de Relatório de Estágio CC-E ou CD-E Semestral 18 ECTS  
Via de Investigação 

3º SEMESTRE  
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO CRÉDITOS OBSERVAÇÕES 

Seminário de Investigação CC ou CD Semestral 18 ECTS  

4º SEMESTRE  
UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA TIPO CRÉDITOS OBSERVAÇÕES 

Preparação da dissertação de Mestrado CC-DISS ou CD-DISS Semestral 42 ECTS  



Duração 
A duração normal do curso é de dois semestres lectivos, acrescidos do prazo máximo de um (1) ano para a elaboração da 
dissertação ou para a realização do estágio de formação em exercício e do respectivo relatório. 
Regime de aulas 
As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira, das 18 às 22 horas. 
Período lectivo 
A data prevista do curso terá como início o mês de Setembro e prolongar-se-á até ao mês de Julho. 
Local de realização 
As actividades lectivas decorrerão alternadamente nas instalações da Faculdade de Desporto e da Secção Autónoma de 
Jornalismo e Ciências da Comunicação Curso de Jornalismo.  
Poderão, excepcionalmente e mediante acordo pontual, ser agendadas actividades lectivas para outros locais. 
Regime de avaliação e frequência 
Os regimes de avaliação de conhecimentos e de classificação nas unidades curriculares que integram o curso, assim como o 
regime de faltas, são os previstos na lei, no regulamento do próprio curso de mestrado e pelos Despachos e Resoluções da 
Reitoria da Universidade do Porto (regimes de frequência). 
 
Este prevê especificamente: 

1. A avaliação distribuída com exame final 
2. O sistema de avaliação prevê ainda a possibilidade de, complementar ou alternativamente, de acordo com as 

orientações de cada disciplina, apresentação de trabalhos de “revisão de literatura”, “estudos monográficos”, ou de 
“projectos de investigação”, “relatórios”. 

3. O regime de frequência de aulas seja presencial com um limite máximo de faltas equivalente a 1/4 do número total de 
aulas previstas por unidade curricular. 

Orientação da Dissertação ou do Estágio Profissional Tutorado 
 
Dissertação de natureza científica: 
O plano de estudos inclui uma Dissertação que demonstre a qualidade de especialista do estudante (2º ciclo de Bolonha) e a sua 
capacidade para exercer investigação. Esta deverá constituir um trabalho científico original, onde o estudante demonstre 
conhecer o método científico e os procedimentos associados à produção de conhecimento na área da Comunicação e Desporto. O 
orientador da Dissertação será nomeado pela Comissão Científica do Mestrado nas condições previstas art. 9º do RGSCUP. 
Além do orientador, poderá ser admitido um co-orientador, desde que obtida a concordância do orientador e da Comissão 
Cientifica. A Dissertação deve ser apresentada sob a forma policopiada e o prazo de entrega não pode ultrapassar o fim do 4º 
semestre, sendo objecto de discussão em provas públicas perante um júri nomeado para o efeito. 
 
Estágio Profissional Tutorado: 
O plano de estudos inclui um Estágio que demonstre a capacidade do estudante para exercer a profissão autonomamente, ao nível 
de especialista (2º ciclo de Bolonha). O Estágio é realizado sob a supervisão de um Professor nomeado para o efeito pela 
Comissão Científica. O relatório final deverá traduzir a experiência adquirida ao longo do estágio e evidenciar o 
desenvolvimento de competências nos domínios da comunicação no contexto do desporto. O Relatório de Estágio deve ser 
apresentado sob a forma policopiada e o prazo de entrega não pode ultrapassar o fim do 4º semestre, sendo objecto de discussão 
em provas públicas perante um júri nomeado para o efeito. 
 
Prazos para a realização do acto público  

1. A conclusão do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre consubstancia-se com a realização de uma prova 
pública final. 

2. Uma vez aceite pela Comissão Científica, a admissão à dissertação, ao trabalho de projecto ou estágio profissional, o 
prazo de entrega da dissertação, trabalho ou relatório é de 1 ano. 
Por decisão da Comissão Científica, em casos devidamente justificados poderá ocorrer a prorrogação do prazo 
referido no número anterior por mais 6 meses. 

3. A prova pública final consiste na apresentação e discussão dos trabalhos finais resultantes de dissertação, trabalho de 
projecto e estágio profissional constantes no plano de estudos do curso. 

4. A realização do acto público de defesa deverá ocorrer até 90 dias úteis, após a aceitação dos trabalhos pelo respectivo 
júri. 

 
Composição, nomeação e funcionamento do júri 

1. Compete à Directora do Curso, ouvida a Comissão Científica, a proposta do júri para ratificação, pelo Conselho 
Directivo da Faculdade; 

2. Constituição do júri: 
1. O Director do curso, que preside, podendo delegar num professor da Comissão Científica;  
2. O/a orientador/a ou co-orientador/a da dissertação, do projecto ou do relatório; 
3. Um/a investigador/a doutorado/a ou um/a especialista no domínio em que se insere a dissertação, o 

projecto ou o relatório de estágio; 
4. Excepcionalmente, em casos especiais devidamente justificados, poderão ainda integrar o júri mais dois a 

três professores/as ou investigadores/as doutorados/as especialistas no domínio em que se insere a 
dissertação, o trabalho de projecto ou o relatório de estágio. 

Processo de atribuição da classificação final  
1. Ao grau académico de mestre é atribuída uma classificação final, expressa no intervalo 10-20 da escala numérica 

inteira de 0 a 20, com o seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de classificações, incluindo o percentil 
relativo aos últimos três anos. 

2. A classificação final é calculada pela média, ponderada pelas unidades de crédito ECTS, das classificações obtidas 
em todas as componentes do ciclo de estudos. 

3. Será ainda atribuída uma menção qualitativa, com as seguintes quatro classes, previstas no Decreto-Lei nº 42/2005 de 
22 de Fevereiro:  

1. 10 a 13—Suficiente 
2. 14 e 15—Bom 



3. 16 e 17—Muito bom 
4. 18 a 20—Excelente 

 
 
Titulação e Diplomas  

1. O grau de mestre é titulado por uma carta de curso emitida pelo órgão legal e estatutariamente competente da 
Universidade do Porto. 

2. A aprovação em todas as unidades curriculares que integram o primeiro ano curricular, totalizando 60 ECTS, dará 
direito a um diploma de especialização em Comunicação e Desporto. 

3. A emissão da carta de curso, bem como das respectivas certidões, é acompanhada da emissão de um suplemento ao 
diploma elaborado nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro. 

4. A carta de curso, acompanhada do suplemento ao diploma, será emitida no prazo de 180 dias após a conclusão do 
curso. 

5. As certidões e o suplemento ao diploma serão emitidos até trinta dias depois de requeridas. 
Candidaturas 
O número de vagas é de 25 alunos a seleccionar de entre as candidaturas apresentadas nos prazos fixados. 
Em casos excepcionais poder-se-á perspectivar a criação de mais do que uma turma, sobretudo se em contexto de conveniência 
institucional e/ou nacional. 
Prazo da Candidatura 
Maio-Junho 
Inscrição 
Setembro 
(Datas a confirmar anualmente) 
 
 
Habilitações de acesso 
São admitidos à matrícula no curso os titulares de licenciaturas (1º ciclo de Bolonha) em Ciências da Comunicação, Ciências do 
Desporto e afins, ou outras consideradas adequadas pela Comissão Científica do Mestrado. 
Critérios de Selecção 

1. Os candidatos à matrícula no curso serão seleccionados pela Comissão Científica do Mestrado, tendo em 
consideração os seguintes critérios: 

1. Classificação das licenciaturas a que se refere o art. 7.º ou de outros graus já obtidos pelos candidatos; 
2. Curriculum académico, científico, técnico e profissional. 

2. A Comissão Científica do Mestrado poderá ainda considerar o resultado de entrevistas com os candidatos, destinadas 
a avaliar a sua motivação e disponibilidade, ou o resultado de provas académicas de selecção. 

 
 
Propinas  

1. A frequência do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre implica o pagamento de propinas. Conforme 
determinação do Senado da Universidade do Porto, a propina do curso será fixada 1.500,00€. 

2. O pagamento da propina poderá ser efectuado em diferentes prestações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
German Sport University Cologne - Institute of Communication and Media Research  

Sport, Media, and Communication Research (M.A.) 
 

 
Application Deadline: July 15th 

Annual Tuition Fee:  ≈ € 1,000  

Location: Cologne / Germany / Hide location on map ▴  
Duration: 24 months  Start Date: October  

Educational Form: • Research  

Education Variants: • Fulltime  

Languages:  German 
 
This master is 4-semester, modular course of study that builds on undergraduate work (bachelor´s degrees, diploma degrees). It is 
one of the few programs combining communication sciences with sport and geared to research and practice. The emphasis is on 
empirical communication research. It provides skills and knowledge needed in the workforce. Qualified graduates may pursue 
their doctoral degree. 
 
Career Perspectives 
 
Graduates of the Master´s Program in Sport, Media, and Communication Research are qualified for upper-level management 
fields demanding a background in media, communication, and scientific research. Potential employers include PR departments of 
sport clubs, publishing houses, radio and television stations, advertising, PR and media agencies, marketing firms, commercial 
market research institutes, sporting goods manufacturers, and research institutions. 
 
Contents 
 
Curriculum 
 
I: Research methods I 
 
* Scientific working: Epistemological basics 
* Methods of empirical research in communication 
* Data analysis I: uni- and bivariate methods, inference statitics 
 
II: Communication research I 
 
* Selected topics in media research 
* Selected topics in communication research 
* Selected topics in research of media usage 
 
III: Media psychology 
 
* Basics od media and advertising psychology 
* Cognition psychology 
* Selected topics in media psychology 
 
IV: Research methods II 
 
* Scientific project: Sports and media 
* Data Analysis II: multivariate methods 
 
V: Communication research II 
 
* Selected topics in media research 
* Selected topics in research of media effects 
* Selected topics in media content research 
 
VI: Media sociology 
 
* Theories of social alteration 
* Media as indicator for social alteration 
* Media- and sport sociology 
 
VII: Internship (min. 6 weeks) 
 
VIII: Media theory 



 
* Aesthetics of media 
* Communication, sport and ethics 
* Selected topics in media theories 
* Historic aspects in sport communication 
 
IV: Media and sports 
 
* Production of sport in the media 
* Reception of sport media 
* Sports marketing 
* Range of sport media in international comparison 
 
X: Economics 
 
* Introduction into business studies focusing marketing 
* Advertising, PR, sponsoring 
* Selected topics in media economics 
* Selected topics in media management 
 
XI: Thesis 
 
For further information about workload and ECTS please follow the link "Curriculum" below. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 


