


próxima missão do homem à Lua já

tem nome Artemis, irmã gémea de

Apollo c deusa da caça, da vida sel-

vagem eda Lua
,
data (2024) e pia

no, que passa por colocar na órbita

do único satélite natural da Terra uma

nova estação espacial (Gateway), que
servirá de apoio às missões à Lua e fu-

turas viagens espaciais.
No mês passado, no seu estilo ha-

bitual, no Twitter e com letras maiús

cuias, o Presidente dos Estados Uni-
dos reforçou a mensagem: "Sob a

minha Administração, vamos recu-

perar a grandeza da NASA e vamos
voltar à Lua e depois iremos a Marte.

Vou atualizar o orçamento em 1,6 mil
milhões de dólares para que possa-
mos voltar ao Lspaço em GRANDE".

Rcsl a saber se, ao con I rârio do que
aconteceu ao seu antecessor, John K

Kcnncdy — que não sobreviveu para
ver os dois primeiros homens a ca-
minhar na Lua, como promeleu que
iria acontecer ainda na década de 60
— Donald Trump consegue ser ree-

leito e assistir a novo feito a partir da

Casa Branca.

A acontecer, será o primeiro passo
de uma viagem espacial que se quei-

mais longa e da construção do que
se espera ser uma base permanente

humana na Lua o na sua órbita. A

ideia já não é só ir, espetar a bandei-

ra do país e voltar para casa, expli
ca Pedro Machado, investigador do

Instituto de Astrofísica e Ciências do

Espaço e professor na Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa.

"Há muitos anos que temos a tec

nologia necessária para regressar e há

questões científicas importantíssimas
ainda por estudar. Se não voltámos

desde a década de 70 loi por razões

meramente políticas. O prazo é cur-

lo, mas desde que haja inveslimenlo

é exequível. Construir uma missão

como a Agencia Espacial Europeia fez

com o envio da sonda "Rosella" (alé
um cometa que orbita entre a Terra e

Júpiter e ao qual chegou 10 anos de-

pois de ser enviada da Guiana Fran-

cesa) parece me bastante mais difícil
do que ir à Lua", exemplifica o inves-

tigador. Afinal, a Lua está mesmo ali

em cima, a menos de 400 mil quilo
melros de dislância, o cquivalcnlc a

"um segundo luz" .

F certo que o tempo corre contra

os planos da Administração Trump e

da missão atribuída à NASA. O foque

tão SLS (Space l.aunch System), que
irá lançar os astronautas para o espa-

ço e destronar o Saturno V (utilizado

durante as missões Apollo) como o

lançador mais potente jamais cons

truído até hoje, está atrasado. O mó-

dulo lunar que será usado na aterra

gern nopolo sul da Lua ainda não está

definido — o milionário Jeff Bezos,
fundador da Amazon e dono da em-

presa de foguetões Blue Origin foi o

último a mostrar interesse em receber

a encomenda da NASA. E não estão

prontos os fatos espaciais que permi
tirão andar pela Lua ao 'ar livre'

,
sem

sufocar com a falta de oxigénio, mor

rer de embolia pela falta de pressão,

ficar queimado pela radiação solar ou

congelado pelas baixas temperaturas.
A cumprir se o calendário da

agencia espacial norlc-amcricana,
divulgado no final de maio, será já no

próximo ano que aconlecerá a primei-
ra etapa do plano (Artemis 1), com
uma viagem não Iripulada alé à Lua.

Em 2022, a bordo da cápsula "Orion"
,

a cargo da Lockheed Marlin, que será

colocada no topo do SLS — um foque -

lão da Boeing —
, seguirá uma equipa

de astronautas que orbitará a Lua. E

cm 2024, se Indo correr como previs-

to, a Artemis 3 levará o homem, des-

ta vez uma mulher também, de volta

ao solo lunar. Ao mesmo tempo, uma
série de cinco lançamentos operados



por empresas privadas transportará
os módulos que irão compor a esta-

ção Galeway, construída de lorma se-

melhante ao que aconteceu com a Fs

tacão Espacial Internacional.

"O nosso objetivo é acelerar. 2024

está já ao virar da esquina. F o nos-

so principal objetivo é seguir para a

Marte c não ficarmos presos na super-
fície da Lua", declarou o presidente
da agência, Jim BridensLine, duranle

a apresentação do calendário. Mas a

prioridade terá de ser sempre a segu-

rança. A exploração espacial levada a

cabo pela NASA já sofreu desaires sufi-

cientes para não poder permitir novos

acidentes, como os que aconteceram

com o vaivém Space Shuttle (a explo-
são no lançamento do "Challenger" ,

em 1986, e a desintegração na reentra-
da do "Columbia", em 2003, vistas na

televisão por milhões de pessoas) ou,

logo ao início do programa de prepa-
ração para a I.ua, com a morte dos três

astronautas num incêndio na prepa-
ração da primeira missão Apollo.

"Considerando os parâmetros de

segurança hoje vigentes penso que
não se arriscará lanlo com uma tripu-

lação", nota Rui Moura, professor da

Faculdade de Ciências da Universida-
de do Poito c investigador do Instituto

das Ciências da Terra da mesma insti-

tuição. Por isso, acredita que a data de

2024 dificilmente será cumprida.
A pressa não á a mesma da que

havia na década de 50 e 60, em plena
Guerra Fria e com os russos a ultra-

passarem sistematicamente os norte-

-americanos na conquista do espaço.
O primeiro satélite cm órbita (Sput-
nik), o primeiro homem no espaço

(Gagarin) — e antes Lambem o pri-
meiro animal (a cadela "Laika") —

, e

o primeiro passeio espacial entraram

para a história com a assinatura da

ex-URSS, alingindo seriamente o or-

gulho norte americano.

Até que, a 20 de julho de 1969,
Buzz Aldrin c Neil Armstrong desem-

pataram definitivamente a corrida,
ao pousarem na Lua e anunciarem ao

mundo: "llouston, Tranquility Base

Here. Tire Eagle lias landed." No cen-

tro de comando em Houston estava

Charles Moss Duke, responsável pelas

comunicações [capcom] com a equi-
pa da missão Apollo 11. "Recebemos a

vossa mensagem em 'ferra. Alguns de

nós es lavamos a ficar azuis aqui, mas

já respiramos novamente. Obrigado",
respondeu. Com o combustível a aca-

bar, desvios de traje tória e o com-
putador de bordo a assinalar vários

erros desconhecidos para a equipa,
a descida do módulo lunar "Eagle"
tinha sido uma verdadeira odisseia,
deixando todo o centro do comando

em suspenso.

"2024 está
ao virar
da esquina.
E o nosso
objetivo c
seguir para
Marte e não
ficarmos
presos na
superfície
da Lua",
declarou o
presidente
da NASA

ESPAÇO ...mas ainda não

conseguiu pôr os pés em Marte,
considerado pela NASA o objetivo

principal. Aliás, o regresso à Lua é

visto como um balão de ensaio

para chegar ao planeta vermelho

140 BATIMENTOS PORMINUTO
Até hoje, apenas 12 homens pisaram a

Lua através de seis missões Apollo,
a última das quais em dezembro de

1972 — e só quatro estão vivos. Char-

les Duke é um deles. De capcom na

Apollo 11 passou a piloto do módulo

lunar da Apollo 16, tornando-se o mais

jovem astronauta a andar na superfí-
cie lunar (tinha 36 anos) e um dos que

passaram mais tempo no único corpo

espacial, além da Terra, tocado pelo
homem. DukeeJohn Young permane-
ceram lá praticamente três dias.

O Expresso esteve com o astro-
nauta em maio, num evento promo-
vido pela Omega, assinalando os 50

anos da primeira alunagem pelo ho-

mem. A Omcga c a marca de relógios
oficial da NASA e tem sido usada em

todas as missões espaciais tripuladas,
incluindo as do programa Apollo c a

primeira ida à Lua, bem como a bor

do da Estação Espacial Internacional.

Para celebrar a eícméride, a marca

de relógios suíça juntou no Kennedy



Space CenLer, na Florida, asLronauLas

das missões Apolln (além de Charles

Duke, lambem 'lhomas P. S Lailord,
o comandanLe da Apollo 10), da Es

tacão Espacial inLernacional, enge
nheiros da NASA, como Jim Ragan

responsável pela realização dos LesLes

que levaram à escolha de um relógio
da Omega para ser usado pelos asLro

nau Las , jornalistas de Lodo o mun
do e um par de celebridades, como

George Clooney. O aLor é um dos ros

Los das campanhas publicitárias da

Omega e loi um dos convidados espe
ciais de um jantar de gala que juntou
300 pessoas numa sala que não pas-
sa despercebida. Por cima das mesas

e pendurado no Leio eslá um íoguelão
Salurno V não usado. Se íosse pos
Io de pé, seria mais alio do que a Es

tatua da Liberdade ou do que a torre

do Big Ben.

Aos 83 anos, as memórias de

Charles Duke ainda eslão vivas. "Foi

uma experiência tremenda. Uma via

gem incrível", descreveu numa cur-
La palestra no Kennedy Space CenLer,

nas imediações de Cabo Canavcral,
na Florida, e da mais íamosa plaLa
lorma de lançamentos de loguelões,

hoje também utilizada pela Space X,
do fundador da Tesla, Flon Musk.

"Recordo-me como tudo tremia,
desde o minuLo em que os moLores

foram ligados. Mas não me lembro
dos nos terem avisado que ia ser da-

quela maneira", ri se. Não se esLra

nha se se pensar que viajavam cm
cima de moLores e combustível ne

cessários para levar até ao espaço
um foguetão com 111 metros de al-
tura e 2,8 milhões de quilos. Mais

tarde, perguntou ao médico qual o
batimento cardíaco que atingira no

momento de levantar voo. Sabia que
nunca se tinha sentido assim na vida.

"Eslava com 144 batimentos por mi
mito. O John estava calmíssimo, ti-
nha 70. Mas desde o momento da

partida até à amaragem foi incrível. A

primeira separação dos propulsores e

passar de sentir forças de quatro, cin-

co, seis G para zero ; a vista da Terra

lá de cima, que é de tirar a respiração
— mais do que a visão que os astro-
nautas que seguiam a bordo do space
shuttle tinham, já que nunca chegam
a ver o círculo completo do planeta
(o vaivém voava na chamada órbita
baixa da Terra, tal como a estação es-

pacial internacional); a reentrada na

atmosfera a mais de 20 mil quilóme-
tros/hora e a nave envolta numa bola

de fogo que se via das janelas" .

"Recordo me
tomo tudo
tremia, desde
o minuto
em que
os motores
foram
ligados.
Estava
com 144
batimentos
por minuto",
ri se Charles
Duke, piloto
do módulo
lunar da
Apollo 16

OS DEJETOS, BOTAS E BOLAS DE

GOLFE QUE FICARAM NA LUA

Apesar das 71 horas passadas na Lua,

não havia tempo para contempla-
ções. "Estávamos tão ocupados a

fazer o trabalho, a recolher rochas, a

ver o que havia por trás de cada ele

vagão... Não há tempo para pensar
em mais nada quando lá estamos",
recorda. Mas, na hora da partida,
Charles Duke quis deixar a marca
da sua passagem: no chão, colocou

a loto de família que levara consigo

e onde estão retratados o próprio, a

mulher e os dois íilhos. O papel es

tara lá, mas é provável que a ima-

gem tenha desaparecido por causa

da intensa radiação solar, explica
Rui Moura, "lã" confesso da missão

em que Duke participou (Apollo 16)

e um apaixonado pela exploração es

pacial em geral.
O investigador da Faculdade de

Ciências do Porto tem reunido uma

coleção de artefactos relacionados

com as viagens do homem pelo es

paço, que utiliza para promover o

tema junto dos mais novos. E que vão

desde jornais e revistas à época das

várias missões, refeições usadas pe
ios astronautas e pegas de veículos

e vaivéns. "Nessa coieção lenho uma

reprodução de um dos objetos mais

interessantes deixados na Lua pelos

tripulantes da Apollo 15: uma réplica

exata, leita em alumínio, da pequena
estátua do 'Astronauta Caído' (The
Fallcn Astronaut), considerada tal-
vez a primeira obra de arte deixada

na Lua", conta com orgulho.
A loto da família Duke não é, pois,

o único objeto que futuras missões

poderão encontrar na Lua. Não ha

vendo vento nem qualquer tipo de

intervenção humana, tudo o que foi

lá deixado permanece. As pegadas e

as bandeiras, mas lambem utensílios

do dia a dia e outros mais bizarros. A
lis Ia é extensa e inclui luvas, bolas,

tampões para os ouvidos, pulseiras
de relógio, câmaras e equipamento
de filmagem, rimem, uma Bíblia, de

zenas de sacos com dejetos humanos

e até bolas de golfe lançadas pelo as

tronauta Alan Shepard.
Sc a experiência de viagens espa-

ciais já é considerável, isso não sig-

nifica que as próximas estejam isen-
tas de risco, salvaguarda Rui Moura,
o investigador que é também piloto,
c que de há três anos a esta parte se

encontra a fazer formação para voos

espaciais suborbitais — nesses voos, o

aparelho passa a linha de Kármán, a

100 quilómetros de altitude, conside-

rando-se por isso que atingiu o espa-

ço. Para já, num programa de forma-

ção para cientistas-astronautas com

apoio da NASA, Rui Moura realizou

uma campanha de voo cm micro -

gravidade para investigação e treino.

Foi o primeiro português a completar
todo este programa de treino.

Além dos riscos associados à "ra-

diação, despressurização, potencial

choque com detritos e meteoroi
des ou alé nas operações de inser

ção e aterragem lunar", existem as

fases mais delicadas do lançamento
e reentrada na atmosfera. "Na pri
meira situação a atmosfera terrestre

opõe-se à nossa salda, obrigando à

utilização de motores muito poten
tes c que funcionam nos limites da

engenharia, cm termos de pressão
e temperatura. Na reentrada, con
fiamos à atmosfera a tarefa de desa-

cclcrar o veículo até velocidades em

que seja possível abrir os paraquedas
ou fazer uso das asas. Estas duas si-

tuações são as mais críticas e aquelas

em que a tripulação está mais à mer-
cê da fiabilidade."

Do ponto de vista pessoal e psico-
lógico, há características indispen-
sáveis também a ter em conta, con-
tinua Rui Moura: "É preciso ter apti-
dão para trabalhar em equipa, estar

à vontade em ambientes dinâmicos

em que as forças G variam de fornia

rápida e intensa, estar à vontade em

espaços fechados e reduzidos, e com-

petência para fazer trabalho científi-

co em ambientes adversos." Para não

falar da dificuldade em fazer tudo isto

enfiado num volumoso fato espacial
de dezenas de quilos, que pode não

pesar no espaço, mas que implica um

controlo constante de pressurização

e dificulta os movimentos. Rui Mou-

ra sabe-o, pela sua participação em

formações como tripulante espacial.
A mais recente consistiu num treino
de campo sobre operações de super-
fície lunar e marciana.

Quanto à permanência no espaço,
em ambientes de alta radiação e rni-

crogravidade, a experiência acumu
lada no laboratório SpaceLab ou na

Estação Espacial Internacional per
mitiram já "grandes avanços nas tec

nologias de suporte de vida" , refere

Rui Agostinho, um dos fundadores da

Sociedade Portuguesa de Astronomia

e também investigador do Instituto
de Astrofísica c Ciências do Espaço.

PORQUÊ VOLTAR?

O que muitos se perguntam é o por-
quê de voltar â Lua e de investir cen

tenas de milhões e milhões de dóla

res, euros ou yuans chineses cm pro-
jctos deste tipo. Como diz Rui Moura,
a "generalidade das pessoas entende

mal a razão sequer de se fazer explo-

ração espacial" . "O facto de já termos

estado no espaço ou na Lua não signi-
fica que compreendamos tudo sobre

o nosso próprio planeta e sobre nós

próprios como seres humanos a vi-
ver fora do nosso ambiente natural."

Pedro Machado, um entusiasta da

aventura humana além das frontei

ras do planeta Terra, responde com
outra pergunta: "Era o mesmo que



questionar se valeria a pena voltar à

índia depois de Vasco da Cama Ler des-

coberto o caminho marítimo até lá".

Os objetivos são primordialmente
científicos, ainda que não só. A teoria

mais consensual é a de que a Lua re-
sultou da colisão de um enorme corpo
celeste com a Terra há cerca de qua-
Iro mil milhões de anos. Mais recen-

temente, tem-se defendido que esse

corpo proveio do sistema solar exte-

rior, trazendo uma grande quantida
de de gelo, o que explicaria por que
razão há LanLa água na Terra, precisa
Pedro Machado. Certo é que cada era

lera conla a hislória do nosso sislema

solar de então para cá.

Além disso, argumentam os de-
fensores de nova expedição, a Lua

será uma excelente base para o ho

mcm aprender a viver no espaço.

Apesar de ficar 'só' a três dias de dis

tância, as condições adversas não

são muilo diícrenlcs daquelas que
se vivem em Marte, onde também
muilos querem chegar um dia, ainda

sem data marcada, mas nunca an

tes da década de 30 deste século. "A

Lua pode funcionar como um balão

de ensaio para o futuro e para apren-
dermos a construir as condições de

segurança e de conforto necessárias

à vida humana. A ida a Marte passa

obrigatoriamente por aqui" , diz Pe

dro Machado, explicando as simili-
tudes: atmosfera rarefeita, ausência

de campo magnético que proteja das

radiações do vcnlo solar c raios cós-

micos, e temperaturas positivas e ne

gativas extremas.

PRIVADOS Elon Muske Jeff

Bezos são dois empresários
norte -americanos envolvidos na

corrida ao espaço, não só numa

perspetiva comercial mas

também para a investigação
científica em microgravidade, a

preços que não chegarão a 300
mil euros por lugar num voo

A bordo da
sonda chinesa
seguiu uma
lata com
sementes de
batata e de
uma planta
herbácea. I\ão
sobreviveram,
mas foi a
primeira vez
que algo
nasceu tora
da Terra

Além da proximidade — que per-
niilc uni voo de regresso mais fácil,

algo que nos planos da ida do homem

a Marte, numa viagem que dura sete

meses, ainda não está resolvido a

Lua tem recursos naturais que podem

garantir a subsistência de uma comu-
nidade em permanência. A água exis

tente em gelo nas encostas sombrias

das crateras nos poios pode ser usada

diretamente e as suas moléculas po-
dem ser cindidas em oxigénio para
respirar e hidrogénio para produzir
combustível, explica o investigador
do Instituto de Astrofísica c Ciências

do Espaço.
Não é por acaso que a mais rcccnlc

missão chinesa (Chang'e 4) foi alunar

no Polo Sul, mas desta vez onde ne-

nhuma outra sonda tinha chegado: à

face oculta da Lua, aquela que nunca

vemos da Terra, pela simples razão de

que ambas fazem a rotação sobre o seu

respetivo eixo à mesma velocidade.

Além das reservas de água, procuram-
se metais raros, essenciais para a in

dústria de telemóveis, computadores
e eletrónica. "Existem várias possibi-
lidades de mineração da Lua de que
não se tem falado muito, mas que es-

tão a suscitar o interesse das empresas

privadas. E já há tentativas de garantir
a posse de terrenos", avisa Pedro Ma-

chado, defendendo a necessidade de

se definir uma lei internacional para a

Lua, à semelhança da que existe para
a exploração na Antártida.

Nesta entrada da China na corrida

espacial que também planeia en

viar futuramente astronautas à Lua e

uma sonda a Marte algures na déca-

da de 30 — houve outra experiência
fundamental a ser testada. A bordo

da sonda seguiu uma lata com se-

mentes de batata e de uma espécie
de planta herbácea para perceber se

é possível cullivar vegetais na Lua.

Não sobreviveram, mas, como des

taça o investigador da Faculdade de

Ciências de Lisboa, foi a primeira vez

que se viu nascer algo noutro corpo

que não a Terra.

Também na Agência Espacial Eu

ropeia (KSA) se pensa no futuro fora

do plane ta Terra c na possibilidade
de desenvolver uma colónia de lon-

ga duração na Lua. "Tenho visto que
o projeto Moon Village tem tido in
teresse renovado nos últimos anos",

conta Pedro Machado. A ideia seria

estabelecer na Lua um campo cien

tífico, internacional, de ocupação

permanente e onde se realizassem as

experiências que tantas vezes permi-
tem dar o salto em frente em termos

de conhecimento e desenvolvimento

científico. E que acabam por ter uti-
lização prática na Terra.

PORTUGAL PODE IRÃO ESPAÇO?
Korte-americanos, russos, europeus,
chineses, japoneses, indianos e is-

raelitas, todos têm dedicado aten

ção crescente ao espaço. E a questão,
lembra Pedro Machado, é que se um

país como Israel, com dimensão se

melhante a Portugal, conseguiu levar

uma sonda espacial até à Lua — ain-
da que a fase final de alunagem te

nha corrido mal, com a "Beresheet",



assim se chamava, a despenhar se no

solo —
,
também estaria ao alcance de

Portugal o desenvolvimento de uma
missão semelhante.

A ambição é partilhada por Rui

Moura: "Podemos e devemos lazer

esforços para apoiar um projelo para
uma missão Iripulada portuguesa,
começando com um voo suborbiLal.

Foi precisamenLe assim que os EUA

começaram no início dos anos 60."

Com a diferença de que agora já não

precisam de ser os Estados a cons-

truir as suas naves espaciais. Quer a

Spacc X, de Elon Musk, a Virgin Ga-

lactic, de Richard Branson, c a Bluc

Origin, de Jcff Bczos, estão a desen-

volver os seus veículos e ofertas, não

só para aqueles que serão os primei-
ros turistas espaciais, mas também

para a investigação científica em

microgravidade, a preços que não

chegarão a 300 mil euros por lugar
num voo.

É nesta lógica de parceria entre
a agência pública e privados que a

NASA está a f rabalharpara conseguir

alcançar os seus objetivos, em prazos
mais curtos e com custos mais redu-

zidos, lembra Rui Agostinho. "O pla-
no anunciado para estabelecer uma

esLação orbiLal na Lua envolve equi

pamento da NASA e dos privados em
simultâneo. Arrisco dizer que não ha-

verá um sem o oulro."

São vários os países europeus
que ainda não Lém qualquer repre
senLanLe no espaço. Irlanda, Norue

ga, Finlândia, Luxemburgo c, claro,

Portugal, sublinha Rui Moura. Se o

FsLado português desenvolvesse um

plano deste género, seria o seu pri-
meiro pequeno passo na história da

exploração espacial tripulada. Quan-
to à chegada do homem a Marte,
as previsões deste investigador são

mais prudentes: "Pessoalmente acho

que esse tempo está ainda muitíssi-
mo distante. Se a intenção é procu-
rar um planeta alternativo para se

viver então a melhor solução será

mesmo cuidar muito bem do nosso

belo planeta."
Para Rui Agos Linho, o cenário

íuLurisla de vir a transformar o am
biente de Marte mais próximo do da

Terra — fazendo aumentar a tem-

peratura do planeta c levando a que

água volte a correr nos rios, e plan-
tando vegetação que ajude a au-
mentar os níveis de oxigénio, por
exemplo — assemelha-se mais a um

argumento de Hollywood. "É pelo
cinema que se bebem, instigam e

formatam as grandes ideias para o

público. Só que há muitos e enor
mes problemas para o conseguir.
Qual seria a íonLe de energia capaz
de mudar um planeia? Solar? Fóli
cá? Nuclear? F quanLo cus Lar enviar

maquinaria para criar uma atmosfe-

ra c um campo magnético?", inter-

roga o investigador. E se é possível
criar condições de vida em ambien-
tes tão adversos, então porque não

fazê-lo na Terra e, "já agora, alterar

ligeiramente a composição da nossa

atmosfera para a tornar mais agradá-
vel?" "Imaginação futurista não fal-

ta, mas a dura realidade é outra coi-

sa", senlencia o investigador.

Porém, para a NASA, a conLagem
decrescente para uma íulura vida

inlerplanelária já começou. Recen

temente, anunciou quais as duas

empresas que irão ser responsáveis

pela construção das primeiras mo-
radias em ambiente extraterrestre,
inteligentes e autossuficientes de

forma a permitir a permanência hu-
mana na !,ua, em Marte ou noutros

locais do espaço. No próximo ano,
enviará mais um rover a Marle, que
irá procurar vestígios de vida mi
crobiana passada, estudar o clima c

a geologia c "abrir o caminho à ex-

ploração humana do planeta verme-
lho", anuncia-se no site da agência.
E ainda que a chegada dos primei-
ros homens demore anos a acon-
tecer, cada terráqueo pode desde já
enviar o seu nome para lá [no site

na NASA, em "Send Your Na me to

Mars"], pois será gravado em chips

Lransporlados pelo rover. A hora e

dia de escrita deste artigo, eu e mais

de seis milhões de pessoas já o li
nhamos feilo. •
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