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 Sabias que… 
Riquezas e tesouros 
 
      No tempo de Jesus a riqueza habitual 
consistia em desfrutar de posses materiais: 
campos, armazéns de trigo, vinho e azeite… 
e rebanhos de ovelhas e cabras. 
      Excepcionalmente havia famílias que 
acumulavam dinheiro em moedas de prata e 
ouro. Quem possuía um tesouro de 
moedas, guardava-o numa ânfora de barro 
que enterrava num campo, em lugar 
secreto. Quem tinha mesmo muito dinheiro, 
investia-o no “Tesouro do Templo”, que era 
uma das “entidades financeiras” mais 
prósperas da época. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 
Intenções 

 

Durante este mês de Novembro, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Universal:  
– Ao serviço da paz. 
 

Para que a linguagem do coração e do 
diálogo prevaleça sempre sobre a 
linguagem das armas. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Escutar) 

 
Nem sempre é fácil escutar. Por vezes, 

é mais cómodo fazermo-nos surdos, pormos 
o walkman para não ouvir ninguém. Com 
que facilidade substituímos o escutar pelo        
e-mail, pelo SMS, pelo chat, e assim nos 
privamos da realidade dos rostos, dos 
olhares, dos abraços. 

  
            (El Verdadero Poder Es el Servicio, 2007) 

 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (31) 
por José Carlos Bermejo 

 
____________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 
 

A chave da escuta 
 

 
Uma vez, uma aluna de curso de escuta 

do Centro de Humanización de la Salud 
contou-me: «Fazemos oficinas de escuta. 
Quando me perguntam o que é a escuta, eu 
respondo: o fogo, a roda. Uma das invenções 
mais importantes do homem para transformar 
o mundo fazendo milagres. Tem tanto poder 
que só se descobre experimentando-a: tanto 
faz que seja escutando ou ser-se escutado.» 

 
O que tem a escuta 
 

«É uma das invenções capazes de 
transformar a humanidade», afirmava Marta 
ao iniciar a sessão de encerramento de uma 
dessas magníficas oficinas. Uma invenção 
tão poderosa como o fogo e a roda. E 
estava convencida quanto eu.» 

                                           (continua ...) 
___________________________________________________________ 
 

Oração 
 

Senhor, vi gestos pequenos lançados 
à terra como sementes no sulco da vida. 
Chegaram sem fazer barulho, calados e 
de bicos de pés. Depois, levantaram-se 
sobre a terra, floresceram à luz do sol e 
produziram uma colheita ampla e 
abundante que foi a alegria de todos.           

Senhor, hoje venho pedir-Te que 
semeies a minha vida com as sementes 
da simplicidade. 

De Parabéns 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, duas Leitoras, 
curiosamente, uma no início e outra no fim 
da semana:  

Da Paróquia de São Pedro de Sanfins 
de Ferreira: 

– Diana Santos, hoje, Domingo, dia 
11 de Novembro. 

Da Paróquia de Eiríz: 

– Maria José Pinheiro, no próximo 
sábado, dia 17 de Novembro. 

O Jornal do Leitor, vem desejar à Diana 
e à Maria José, muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Dois passageiros, sentados lado a lado 
num combóio, começam a falar. A dada 
altura apresentam-se: 

– Como se chama? 
– Bond, James Bond. E o senhor? 
– Taínho, Pin-tainho. 
___________++++++___________ 

 
Duas amigas encontram-se e uma pede 

à outra: 
– Rita, emprestas-me cinco euros? 
A Rita, que conhece bem a sua amiga, 

responde: 
– Oh, infelizmente só tenho dois. 
– Não faz mal, dás-me os dois euros e 

ficas-me a dever três... 
____________________________________________ 

A Fechar 
A concórdia não é uniformidade de opiniões, 

mas concordância de vontades. 
(São Tomás de Aquino) 

Comunicado 
 

Continuamos a comunicar aos nossos 
leitores que, o Jornal do Leitor, a pensar 
também no gravíssimo problema que é a 
degradação do ambiente, quer ajudar a 
colaborar na sua recuperação. Afinal, trata-
se de preservar aquele que é o habitat de 
todos nós. 

 Assim, a partir do I Domingo do 
Advento, do Ano C, a que corresponde a 
Edição n.º 533, este Jornal passará a ser 
apresentado aos leitores, no sistema 
“Online”, sendo que o poderão imprimir, 
sempre que o quizerem fazer. 

Localização (sait) para consultar ou 
imprimir: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

____________________________________________ 

Ser Leitor é... (27) 

 
Ser Leitor, é conhecer, também, a 

Oração Universal (ou Oração dos Fiéis). 
Desloca-te para o ambão, logo que o 

Sacerdote presidente dá início à Oração 
introdutória; 

Neste trajecto, não esqueças a vénia à 
mesa do altar; 

Coloca um tom de voz meigo, suave, 
humilde. Lembra-te que estás a fazer 
pedidos a Deus e isto é Oração; 

Corrige – se é o teu caso – a forma 
como pronuncias a palavra “Pelos”, tão 
abundante nesta Oração. Há “pelos 
caminhos” e há “pêlos de camêlo”. Muitos 
dos nossos Leitores dizem “pêlos”, quando 
devem dizer “pelos”; 

Hás-de reparar que a petição (ou 
prece), raríssimas vezes, termina com um 
ponto (.)  Na maioria, terminam todas com 
uma vírgula (,) pelo que devem ser lidas 
como tal. Por vezes o Leitor termina como 
se fosse ponto e a assembleia responde de 
imediato  “Ouvi-nos, Senhor”,  não deixando  
 

o Leitor pronunciar “Oremos, irmãos”. O 
mesmo já não acontece se o Leitor respeitar 
a vírgula. 

Então, levanta sempre o olhar para a 
assembleia, quando, no fim de cada 
petição, pronunciares “Oremos, irmãos” ou 
“Oremos ao Senhor”, para  que a 
assembleia perceba que tem de responder 
“Ouvi-nos Senhor” ou outra; 

Ainda que a assembleia responda 
cantando, deves pronunciar sempre 
“Oremos, irmãos” ou “Oremos ao Senhor” e 
nunca pronunciar “Cantemos” ou “Cantemos 
todos” ou “Cantemos irmãos” ou “Cantemos 
ao Senhor”; 

No final, vira-te ligeiramente para o 
Sacerdote que pronuncia a Oração 
conclusiva, ao que respondemos com um 
“Ámen”; 
Depois, então, suave e discretamente, fecha 
o Livro no ambão, (porque só nesse 
momento foi que terminou essa acção) e 
desloca-te  com  calma  e serenidade para o 
teu lugar. Retira-te devagar, sem pressa, 
porque mais ninguém vai usar o ambão;  

Não esqueças, na saída, a vénia à 
mesa do altar. 
___________________________________________ 

XXXII  Dom. Comum 

 
Neste XXXII Domingo do Tempo 

Comum, diz-nos o Evangelho que Cristo 
entra no santuário e observa, com atenção, 
a generosidade do nosso coração. Ele que 
se ofereceu todo e a todos, desafia-nos a 
amá-Lo e a servir a sua Igreja, de coração 
inteiro.  

Neste início da Semana dos Seminários, 
temos presentes os seminaristas e seus 
formadores.  

Os Seminários, são instituições da 
Igreja onde se preparam os sacerdotes de 
amanhã, sem dúvida, uma tarefa cada vez 
mais exigente.  

Por isso, oferecemos ao Senhor a 
alegria das crianças, a ousadia dos 
adolescentes e sobretudo o entusiasmo dos 
jovens das nossas comunidades, para que, 
se o Senhor passar e chamar, tenham a 
coragem de responder,  com amor, ao amor  

que Cristo lhes tem! 
E o facto de estamos no mês de 

Novembro, que a tradição cristã associa à 
vida eterna e à oração pelas pessoas 
falecidas, pode ajudar a viver o mistério da 
redenção do mundo e o ministério do 
sacerdote.  

A palavra de Deus vai ajudar-nos a 
todos, sacerdotes e leigos, a viver a 
celebração deste Domingo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (1 Rs 17, 10-16) 
 
Monição:  
 

O primeiro Livro dos Reis apresenta-nos o 
exemplo de uma mulher pobre de Sarepta, que apesar 
da sua pobreza e necessidade, está disponível para 
acolher os apelos, os desafios e os dons de Deus. A 
história dessa viúva que reparte com o profeta os 
poucos alimentos que tem, garante-nos que a 
generosidade, a partilha e a solidariedade não 
empobrecem, mas são geradoras de vida e de vida em 
abundância. 

 
Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
  

Naqueles dias, 10o profeta Elias pôs-       
-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar 
às portas da cidade, encontrou uma 
viúva a apanhar lenha. Chamou-a e 
disse-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha 
de água para eu beber». 11Quando ela ia 
a buscar a água, Elias chamou-a e disse: 
«Por favor, traz-me também um pedaço 
de pão». 12Mas ela respondeu: «Tão certo 
como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu 
não tenho pão cozido, mas somente um 
punhado de farinha na panela e um 
pouco de azeite na almotolia. Vim 
apanhar dois cavacos de lenha, a fim de 
preparar esse resto para mim e meu 
filho. Depois comeremos e esperaremos 
a morte». 13Elias disse-lhe: «Não temas; 
volta e faz como disseste. Mas primeiro 
coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois 
prepararás o resto para ti e teu filho. 
14Porque assim fala o Senhor, Deus de 
Israel: 'Não se esgotará a panela da 
farinha, nem se esvaziará a almotolia do 
azeite,  até ao dia  em que o Senhor man- 
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dar chuva sobre a face da terra'». 15A 
mulher foi e fez como Elias lhe mandara; 
e comeram ele, ela e seu filho. 16Desde 
aquele dia, nem a panela da farinha se 
esgotou, nem se esvaziou a almotolia do 
azeite, como o Senhor prometera pela 
boca de Elias. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é difícil. Atenção às vozes 
(narrador, Elias, viúva), sem teatralidade, mas 
com expressividade adequada. Toma cuidado 
com algumas palavras e o modo como as 
pronuncías: Sarepta / almotolia / esperaremos /  
pãozinho /  esvaziará /  e outras. 
 
Comentário: 
 

Mais uma vez a leitura foi escolhida em 
função da viúva do Evangelho de hoje, cuja 
generosidade é louvada pelo Senhor, a 
maravilhosa generosidade dos pobres a dar 
lições a todos 

 V. 10 – «Sarepta». Cidade fenícia, a 15 
Km a Sul de Sídon, onde havia fabricação 
de vidro e um porto marítimo. Para ali se 
tinha dirigido o profeta Elias, no início da 
sua vocação profética, por ordem divina, 
para escapar à perseguição real.  

«Elias» é um nome que significa «o 
meu Deus é Yahwéh». Profeta orador, não 
escritor, ficou como tendo sido o maior dos 
profetas, o grande lutador pela causa de 
Yahwéh. Foi quem evitou que no reino do 
Norte a religião da Aliança tivesse sido 
extinta com a feroz perseguição da pagã 
Jezabel, filha do rei de Tiro, a qual dominou 
o seu marido, o rei Acab.  

«Uma viúva», admirável pela sua fé e 
generosidade, embora estrangeira (pagã). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 

 
Monição:  
 

O salmo 145 apresenta-nos a cumplicidade entre 
Deus e os pobres unidos por uma confiança mútua. 
  
Refrão: 
 

Ó minha alma, louva o Senhor. 
  
Ou:  
    

Aleluia. 
 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos. 
 
O Senhor ilumina os olhos do cego, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos. 
 

O Senhor protege os peregrinos, 
ampara o órfão e a viúva 
e entrava o caminho aos pecadores. 
 
O Senhor reina eternamente; 
o teu Deus, ó Sião, 
é rei por todas as gerações. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Hb, 9, 24-28) 
 
 Monição: 
 

 A epístola aos Hebreus oferece-nos o exemplo de 
Cristo, o sumo-sacerdote que entregou a sua vida em 
favor dos homens. Ele mostrou-nos, com o seu 
sacrifício, qual é o dom perfeito que Deus quer e que 
espera de cada um dos seus filhos. Mais do que 
dinheiro ou outros bens materiais, Deus espera de nós 
o dom da nossa vida, ao serviço desse projecto de 
salvação que Ele tem para os homens e para o mundo. 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

24Cristo não entrou num santuário 
feito por mãos humanas, figura do 
verdadeiro, mas no próprio Céu, para Se 
apresentar agora na presença de Deus 
em nosso favor. 25E não entrou para Se 
oferecer muitas vezes, como o sumo 
sacerdote que entra cada ano no 
Santuário, com sangue alheio; 26nesse 
caso, Cristo deveria ter padecido muitas 
vezes, desde o princípio do mundo. Mas 
Ele manifestou-Se uma só vez, na 
plenitude dos tempos, para destruir o 
pecado pelo sacrifício de Si mesmo. 27E, 
como está determinado que os homens 
morram uma só vez e a seguir haja o 
julgamento, 28assim também Cristo, 
depois de Se ter oferecido uma só vez 
para tomar sobre Si os pecados da 
multidão, aparecerá segunda vez, sem a 
aparência do pecado, para dar a salvação 
àqueles que O esperam. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta é bem mais difícil que a primeira 
Leitura. Exige um especial esforço de 
compreensão para ser possível uma correcta 
divisão do texto.  Mas exige também, alguma 
técnica respiratória para algumas frases longas, 
“como o sumo sacerdote...alheio;”, e sobretudo, 
“...depois de Se... multidão”. Breves respirações, 
sem deixar cair a voz, pode ser um recurso que 
deves usar. 

 
Comentário: 
  

O autor sagrado, depois de se ter 
referido ao sacrifício da antiga aliança no 
Sinai (vv. 18-23), enaltece a superioridade 
do sacrifício de Cristo, com que sela a nova 
e definitiva aliança. 

V. 24 «O próprio Céu»  é aqui conside-  
 

rado como o verdadeiro santuário onde 
Cristo Sacerdote está sempre a interceder 
por nós, «em nosso favor» (aplicando-nos 
os frutos do seu sacrifício). O santuário de 
Jerusalém (especialmente o Santo dos 
Santos) não passa duma «figura do 
verdadeiro», o Céu. É interessante notar 
como ao longo da epístola se fala do 
santuário de Jerusalém como de algo que 
ainda existe e cujo esplendoroso culto pode 
fascinar os judeus convertidos (talvez 
muitos até da classe sacerdotal: cf. Act 6, 7) 
a abandonarem a fé perante as dificuldades 
e perseguições. Se o templo já tivesse sido 
destruído, o hagiógrafo teria à disposição o 
melhor argumento a seu favor para 
demonstrar a superioridade do sacerdócio 
de Jesus. Daqui se pode concluir que o 
escrito é anterior ao ano 70.  

V. 25-26 «Diversas vezes: uma só 
vez». Mais uma vez se fala do contraste 
entre os sacrifícios do Dia da Expiação 
(Yom Kippur), repetidos todos os anos, e o 
de Cristo, oferecido de uma vez para 
sempre por ser capaz de destruir o pecado, 
e não «com sangue alheio», como no culto 
judaico, mas com o seu próprio sangue!  

V. 27 «Depois vem o julgamento». O 
contexto parece sugerir que se trata do juízo 
final; mas a existência do chamado juízo 
particular, após morte, pertence à doutrina 
católica da chamada «escatologia 
intermédia» (cf. Catecismo da Igreja 
Católica, nº 1021-1022). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(5, 3) 
 
Monição:  
 

Marcos diz-nos, através do exemplo de outra 
viúva pobre, qual é o verdadeiro culto que Deus quer 
dos seus filhos: que eles sejam capazes de Lhe 
oferecer tudo, numa completa doação, numa pobreza 
humilde e generosa (que é sempre fecunda), num 
despojamento de si que brota de um amor sem limites 
e sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que 
não têm o coração cheio de si próprios, são capazes 
de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. 

 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 12, 38-44) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, 38Jesus ensinava a multidão, 

dizendo: «Acautelai-vos dos escribas, que gostam de 
exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas 
praças, 39de ocupar os primeiros assentos nas 
sinagogas   e   os   primeiros   lugares  nos  banquetes.    
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40Devoram as casas das viúvas com pretexto de 
fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença 
mais severa».  
41Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro a 
observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. 
Muitos ricos deitavam quantias avultadas. 42Veio uma 
pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, 
um quadrante. 43Jesus chamou os discípulos e disse-
lhes: «Em verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na 
caixa mais do que todos os outros. 44Eles deitaram do 
que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu 
tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela Igreja que recebeu como missão 

o encargo de se preocupar com os mais pobres 
como fez Jesus Cristo, o Salvador, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos países mais pobres deste mundo, 

pelos responsáveis da política e da economia 
e pelos que pensam na fome dos outros, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelas viúvas pobres, pelos órfãos e mendigos, 

por aqueles a quem falta o necessário 
e pelos que dão tudo o que possuem, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, 

pelos que tomam iniciativas contra a fome 
e pelos que se abrem à verdadeira caridade, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por aqueles que em nossa casa estão doentes 

e pelos que à semelhança de Jesus 
estendem a mão aos oprimidos e aflitos, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 12 – S. Josafat (Bispo e Mártir);       
Dia 15 – S. Alberto Magno (Bispo e Doutor da       
                                                                            Igreja); 
Dia 16 – S. Margarida da Escócia;  

                  – S. Gertrudes (Virgem);       
Dia 17 – S. Isabel da Hungria (Religiosa). 
____________________________________________ 

És insubstituível  (69) 
 

Quando tu encontraste a tua Julieta, 
ainda não tinhas uma inteligência, apenas 
uma memória genética. Mas, se conse-
guisse pensar, talvez te dissesse: “fui 
pisado, pressionado e esmagado. Escalei 
montes altíssimos, nadei oceanos, corri 
enormes perigos para te encontrar. De hoje 
em diante, eu e tu seremos um. Nunca 
desistirei da vida. Amar-te-ei para sempre!” 
____________________________________________ 

Contacta-nos para: 
Jornal.leitor@portugalmail.pt 

(transformadora) na realidade social do seu 
tempo. E o que é digno de particular 
sublinhado é o facto de encetar tal tarefa 
não de forma “estática”,  como quem 
estabelece um plano que posteriormente 
propõe/apresenta para que outros o 
“apliquem”, mas antes de forma dinâmica: é 
assumindo inteiramente essa sua “pro-          
-vocação” (de homem crente e actor-           
-reformador social) que conjuga um e outro 
universo/dimensão do seu pensar-agir. 
                                                          Continua... 
____________________________________________ 

A Bíblia 
A helenização dos 
judeus depois de 
Alexandre Magno 

(– 322 “a.C”.) 
 

A vida judaica modifica-se profunda-
mente depois da morte de Alexandre. A 
Palestina serve de “tampão” entre os dois 
grandes impérios helenicos. Aumenta a 
diáspora grega. 
____________________________________________ 

Generosidade:  sinal 
do novo povo de Deus 

 
O Evangelho deste Domingo, destaca 

esta narração que decorre no Templo de 
Jerusalém; é um magnífico conjunto 
arquitectónico que cobre um rectângulo de 
500 por 300 metros. Tinha um grande pátio 
de 65 metros de lado, chamado “Pátio das 
mulheres”. Abundavam ali os mendigos, 
pois nele estavam os cestos das esmolas.  

O texto da viúva pobre está em 
contraste com vários outros textos: 

– A expulsão dos vendedores e a 
denúncia que Jesus faz ao dizer que o 
Templo se converteu num “covil de ladrões”. 

– A constatação de que as pessoas com 
posses iam deitando quantidades importan-
tes em dinhqeiro para fazer ostentação das 
suas riquezas. 

A generosidade daquela “viúva” pobre, 
pertencente aos grupos sociais mais 
desprovidos de bens, contrasta com a 
riqueza do Templo. Jesus louva a viúva 
pobre e considera-a como uma pequena 
semente do “novo povo de Deus”. 
____________________________________________ 

Este é o ante-penúltimo Jornal 
impresso em papel. Os futuros serão 
apresentados no sistema “Online”, 
sendo que também o poderás imprimir, 
sempre que quizeres.  
 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
até ao Papa Francisco) 

 
“Clemente XIII”  

(1758  –  1769) 
 
...Continuação: 
 

A 6 de Julho de 1758 foi eleito Papa 
sucedendo a Bento XIV, até à sua morte a 2 
de Fevereiro de 1769, sendo apoiado pelos 
cardeais Spinelli e Rodt.  

O pontificado de Clemente XIII ficou 
marcado pela extinção da Companhia de 
Jesus em diversos paises. Mas o Papa 
desempenhou um papel fundamental na 
defesa desta ordem religiosa, cujos bens 
foram confiscados e os seus elementos 
perseguidos e expulsos de territórios como 
Portugal, França, Espanha, Nápoles, Parma 
e Piacenza. 

Fez tudo o que estava ao seu alcance 
para salvar os jesuitas dos absolutistas de 
Bourbon. A maior oposição veio dos países 
onde, há 200 anos, os jesuítas tiveram um 
maior impacto, tais como Espanha, França 
e Portugal, e de onde foram expulsos nos 
anos de 1767, 1764 e 1759, respectiva-
mente. 

                                            Continua... 
___________________________________________________________ 

“Santos” da nossa região 

Padre Américo 
 
(...continuação) 
 

Pelo que aqui escrevemos sobre o 
Padre Américo, vamos constatando que 
este homem demonstra (na mesma medida 
em que nos exige) ser possuidor de uma 
profunda compreensão da realidade social 
do seu tempo (mormente a respeitante à 
pobreza), um conhecimento que é da ordem 
do discurso mas igualmente da “acção”. Tal 
constatação leva-nos a concluír que 
estamos diante de um homem profunda-
mente “mergulhado” no seu tempo e no seu 
espaço, tempo e espaço também eles 
múltiplos, porque múltiplos foram os 
problemas com que se debateu e a que 
tentou dar resposta.  

Em suma, o Padre Américo não se 
tendo limitado a pensar/reflectir sobre a 
realidade social e tendo decidido nela 
intervir, constituiu-se, de facto, num “actor 
histórico na História”, num verdadeiro 
reformador social, autor de uma intervenção  
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