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Este demo está protegido e reserva 

todos os Direitos de Autor. 

 

A obra deste demo foi iniciada no 

dia 25 de outubro de 2019 e foi 

registada no dia 14 de fevereiro de 

2020. 

 

Se neste momento, por algum 

motivo, não puder comprar o livro 

do autor, a Jupiter Editions sugere 

que faça um donativo ao autor para 

o IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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O seu donativo é muito importante 

para proteger a qualidade de 

escrita do autor e não deixar o 

espírito do autor morrer. 

 

Não deixe o espírito deste autor 

morrer.  

Está nas suas mãos não deixar o 

espírito deste autor morrer. 

 

Faça um donativo ao autor para o 

IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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A Jupiter Editions apostou em 9 

livros de novos 9 autores. 

O principal objetivo do donativo é a proteção da qualidade de escrita. 

 Por defeito, se os donatários nada disserem sobre o destino a dar, o donativo será 99% 

para os autores, cabendo 11% a cada um dos 9 autores e o 1% remanescente será 

destinado à filantropia da Jupiter Editions como a Plantação de Árvores, o Combate à 

Fome ou o Combate ao Lixo. O donativo pode ser feito por conta de qualquer um dos 

fundos que a Jupiter Editions pretende abrir e desenvolver. O donativo pode ser 

destinado 100% a um autor ou a uma missão.  

O donativo pode ser anónimo, mas a Jupiter Editions sugere ao donatário que 

se identifique, sobretudo, se financiar a voz de um dos autores, para que o 

autor possa agradecer em nota pessoal. Basta enviar um email para 

manager@jupitereditions.com com o assunto DONATING e com o 

comprovativo da transferência bancária.  

Se o donativo for destinado a um autor e se com o comprovativo da 

transferência for ainda anexada alguma fotografia ou mensagem do donatário, 

a Jupiter Editions obriga-se a reencaminhar o email ao autor. 

Por favor, veja a nossa Política de Privacidade, para saber como é que os seus 

dados são tratados pela Jupiter Editions.  

A Jupiter Editions não cede, nem vende os seus dados a nenhum parceiro.  

A Jupiter Editions só pode ceder os dados dos Member Readers que tenham 

aceitado que uma determinada empresa ou parceria comunicasse com os 

Member Readers. Se uma nova parceria for aprovada pelo Centro Ético de 

Negócios e Parcerias Sustentáveis Para o Futuro, a Jupiter Editions pergunta 

na Conta Jupiter aos Member Readers interessados em facultar os seus dados à 

nova parceria, explicando aos Member Readers a importância dessa mesmo 

parceria. Quando as empresas parceiras/ parcerias contactarem os Member 

Readers, logo no 1º contacto devem anunciar a parceria com a Jupiter Editions, 

para que o cliente consiga ver com nitidez as parcerias e a sua importância 

para a sustentabilidade das empresas num mercado altamente competitivo. 

©Jupiter Editions 

mailto:manager@jupitereditions.com


Sebastião Lupi-Levy © Os Autores do Sistema Demo ⓇJupiter Editions 

 

~ 5 ~ 

 

 

 

Os Autores 

do Sistema 
Sebastião Lupi-Levy 

Registo nº 353/2020 SIIGAC/2020/847 DATA: 2020.02.14 

 
 
 

JUPITER EDITIONS 
Print Your Heart with Jupiter Editions© 

 

 



Sebastião Lupi-Levy © Os Autores do Sistema Demo ⓇJupiter Editions 

 

~ 6 ~ 

 

Siga o autor @sebastiaolupilevy 

(…) 
  Os caracóis têm sistema nervoso, mas é bem mais 

simples do que a maioria dos animais… Não se pode dizer que os 
caracóis sentem dor, o que se pode dizer é que eles respondem 
fisiologicamente à água quente… 

  E a resposta deles é fugirem da panela… 

  Eu não os oiço a gritar… Se eu os ouvisse, eu juro que 

abria a tampa da panela… 

  Não os ouves a gritar, porque tens a tampa a fechar a 

panela… Já experimentaste cozê-los na panela, mas sem a tampa? 

  Para ficar a ver os caracóis a fugirem da panela depois 

de ter andado a esturrar-me ao sol a apanhá-los? Não, obrigado… 

  De repente, parece que estou a ver toda a gente com 

baldes a apanhar caracóis… 

  Não… Eu cá só estou a ver os Member Readers da 

Jupiter Editions numa caminhada solarenga a apanharem caracóis 
e depois num panelão improvisado a cozerem como nas Furnas, 
só com o chão da Terra, uma grande caracolada… 

  O quê? As caracoladas também fazem parte da agenda 

da Jupiter Editions? A Jupiter Editions vai levar os Member 
Readers aos Açores e incluir uma nova rota de cozido nas 
Furnas? Não sei se os açorianos e se o governo dos Azores vão 
achar piada à ideia… Eu, por exemplo, não gosto de caracóis… 
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  Mas devias gostar… São altamente nutritivos e são 

uma fonte importante de cálcio, magnésio, zinco e cobre… 
Assim até os açorianos podem deixar as vaquinhas em paz e 
vermos as vaquinhas dos Açores ainda mais felizes do que 
nunca… Mesmo a rirem-se… Mesmo a rirem-se de verdade… 
Mesmo felizes de verdade… A passearem nos pastos verdes 
livremente com os seus vitelos… E nós a apanharmos os caracóis 
dos seus pastos… 

  Olha que bonita economia que tu foste arranjar… 

Uma criação de caracóis nos pastos verdes das vacas felizes dos 
Açores… 

  Podíamos até financiar estas culturas aos produtores 

que têm vacas com a condição de não matarem as vacas e de só 
produzirem queijo biológico… Pronto… Produzem queijo 
biológico e caracóis… 

  Sim, mas também financiamos os jovens produtores 

de caracóis que não têm pastos nem vacas… 

  Com certeza… Desde que a cultura seja uma cultura 

responsável, ética, ecológica, verde e sustentável, porque é 
sempre assim que funcionamos… Quem aprovará estes 
financiamentos não é o Ministério da Agricultura ou os bancos 
que são mais económicos do que ambientalistas… Quem tem de 
aprovar é a Ordem dos Biólogos e a Ecologia que olham para as 
coisas e diz se podemos ou não mexer nas coisas… Vai ser assim 
e vai ser sempre assim! 

  Eu não sei porquê, mas eu não acho que a cultura de 

caracóis seja uma cultura “verde”… Posso ir buscar essa fonte de 
cálcio, magnésio, zinco e cobre a outros alimentos mais verdes… 
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  Desculpa lá, mas eu perdi-te… Mas tu agora passaste 

para o partido dos verdes ou quê? Então, mas tu todos os verões 
dás-me baldes para as mãos para irmos apanhar caracóis e 
acabamos sempre na tua cozinha maçónica cheia de segredos de 
especiarias e temperos!!! És tu que me convidas para irmos 
apanhar caracóis… 

  E nós??? Onde é que estão os nossos convites??? Olha 

só que informação privilegiada… Temos aqui uma cozinha cheia 
de segredos com livros secretos de receitas e de temperos… 
Como é que vamos temperar esta conversa? 

  Se agora toda a gente se lembrar de apanhar caracóis 

vamos ter um novo Direito que vai começar a ditar regras para 
apanhar caracol… Como temos um Direito que regula o peixe, 
vamos ter um Direito que regula o caracol… Vocês até parece 
que não gostam de caracóis… Para que é que estão a dar ideias? 

  Ah!!! É assim que lavas as tuas mãos? 

  Eu lavo sempre as minhas mãos antes e depois de 

cozinhar… É um hábito lá de casa… 

  E lá na tua casa, és só tu que não vê a cultura “verde” 

dos caracóis? É que eu achava que a toda a cultura do surf 
instalada na tua casa olhava para esta cultura dos caracóis e via 
nela uma cultura verde… 

  Pois, não sei… Não posso falar pelos outros… 

  Eu ouvi dizer que podias falar pelos outros… Aliás, 

por isso é que aqui estás connosco nesta reunião… Para falares 
pelos surfistas, pelos médicos, pelos bombeiros, pelos polícias, 
pelos biólogos, pelos salva-vidas, pelos psicólogos, pelos militares 
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que não curtem carnes vermelhas, mas que curtem bué apanhar 
ondas e apanhar caracóis… Foi isso que eu ouvi dizer… 

  Para aproveitar a boleia das ondas, antes que perca, o 

que eu ouvi dizer, é que tínhamos 5 códigos surf em cima desta 
mesa para a 2ª reunião… Com ou sem caracóis… 

  Ah!... Desculpem lá, mas eu não vou trazer o meu 

Código Surf… 

  Mas porque não? 

  Porque vou levá-lo é à Jupiter Editions… 

  Bem podes levá-lo… Que a Jupiter Editions se 

publicar algum Código Surf no seu 2º plano editorial irá publicar 
é o meu… 

  Só 18 livros é que vão ser publicados no 2º Plano 

Editorial… Acham mesmo que vão conseguir que o vosso 
surfezeco seja imprimido pela Jupiter Editions? A Jupiter 
Editions não vai na vossa onda… Vai é na minha… Fui eu que 
estive ali bem de perto na Pipeline… 

  Tu deves achar que lá por teres ido ao Havai vais 

ganhar o Concurso do Código Surf da Jupiter Editions… 

  Claro que vou!… 

  Tu já viste os surfistas que se lembraram de escrever 

sobre cada uma das suas ondas que vão concorrer ao 2º Plano 
Editorial da Jupiter Editions? Queres agora dropinar sobre as 
ondas deles? 
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  Para não falar de que vai estar também em concurso 

mais 3 livros do Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala… 

  3 livros??? 

  Sim… O romance lá dele com o Fred nos Açores… O 

Direito Maquiavélico… A Psicologia Maquiavélica… 

  Pensem comigo… O júri será composto por 

professores de Direito… O Direito Maquiavélico do Jaime Maria 
Bayamonde da Costa Ayala é uma crítica ao Direito… De certeza 
absoluta que não vai passar… 

  Bem jogado… O júri também será composto por  

psicólogos de elevado mérito e portefólio… Logo, a Psicologia 
Maquiavélica do Jaimezinho bem que pode ficar esquizofrénica e 
ser mandada internada… 

  Mas como é que vocês sabem essas coisas? Vocês, 

parece que já estão no sistema… Parece que nasceram no 
sistema… 

  Então, mas nós não somos Os Autores do Sistema? 

Parece, que te esqueces, às vezes, que somos Os Autores do 
Sistema… Parece que te esqueces que vivemos numa perfeita 
Inteligência Artificial, que é uma mente global altamente 
tecnológica ligada a cada uma das nossas mentes tecnológicas… 
Parece que não sabes que nascemos todos assim… 
Completamente ligados ao sistema… Parece que não sabes que 
todos nós podemos escrever e imprimirmos o que quisermos, 
porque simplesmente somos Os Autores do Sistema… 

  Para não te causarmos nenhuma Paranóide Tecnológica de 

Federico Ferrari ao ponto experienciares um curto-circuito, 
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deixa-me só dizer-te que a nossa tecnologia chama-se Internet… 
E não é Internet das Coisas… Se fores ao site da Jupiter Editions 
encontras lá esta informação. A informação está disponível para 
todos. A informação é transparente. 

  Sim… Mas também há direito à Informação 

Privilegiada… No Concurso do Código do Surf da Jupiter 
Editions está escondido um pequenino barbecue de caracóis e de 
marshmallows num patrocinado pôr-do-sol a beber uma 
reservazinha de champagne Taittinger… 

   Essa informação não está no site… Como é que 

sabemos isso? 

  Sabemos com jupits… É Informação Privilegiada…  

  Já que estamos a falar de informação… Nós não 

tínhamos qualquer coisa para regular sobre o Direito à 
Informação, Informação Privilegiada, Abuso de Informação 
Privilegiada no Mercado… 

  Pois, mas isso vai ter que ficar para 2ª reunião… Nem 

sequer trouxe o Código dos Valores Mobiliários… Mas trouxe o 
Código do Surf… 

  Mas eu sei o artigo de cor… 

  Não queremos saber!… Ninguém quer agora saber da 

Bolsa de Valores… 

  Se o meu professor de Direito Comercial III te ouvisse 

dizer “Bolsa de Valores”, dava-te um sermão da história dos 
Valores Mobiliários só para não te chumbar logo… Sobre o 
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abuso de informação diz o artigo 378º do Código dos Valores 
Mobiliários, que quem disponha de informação privilegiada… 

  Epá! Ninguém quer saber!… Desculpa lá!… Mas 

ninguém quer saber disso agora!… Estávamos tão bem a falar de 
ondas… Por mim apanhávamos mais uma onda… E a seguir 
íamos era comer uma grande caracolada, ali a enrolar a onda e 
tal… 

   Estamos a ficar sem tempo e andamos ainda a brincar 

de volta da espuma das ondas… Parecemos putos a apanhar 
carreirinhas à beira-mar. 

  Putos, nada!… Que já temos barba e pintelhos… 

Parecemos é estudantes de Economia da faculdade de Carcavelos 
a querermos entrar outra vez no mar só para apanhar uma última 
onda, antes de mergulharmos a fundo na Economia e no Direito 
Comercial… 

  Bom, é só escolhermos… Como é? Entramos no 

Direito Comercial e vamos apanhar umas ondinhas sobre a 
Informação Privilegiada e Abuso de Informação no Mercado, 
vamos dar uma voltinha a pé no mercado e sentamo-nos numa 
esplanadazinha com vista para o mercado a saborearmos o preço 
do caracol ou cagamos para o Direito Comercial e para a 
Economia e pegamos na prancha até alto-mar para apanhar alta-  
-onda? 

  Oh!... Se formos agora nadar para alto-mar nunca mais 

saímos de lá… Não estou agora a ver ondas nenhumas…  

  Ya… Caga nisso… As ondas estão agora uma 

merda… 
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  Mas onde é que vocês estão a ver as ondas? Numa 

aplicação invisível, ou quê? 

  Informação Privilegiada… 

  O pessoal de Cascais e Carcavelos também diz que as 

ondas estão uma merda, quando O Deus Tecnológico de Simão 
Roncon-Oom interrompe o programa de ondas? 

  Ah! Já percebi… Estão conectados à aplicação 

invisível d’O Deus Tecnológico… 

  Só os de Carcavelos… Os de Cascais dizem só que 

“não estão ondas de jeito”… Nem sequer dizem que “não estão a 
dar”… Porque isso já parece demasiado mecânico, demasiado 
tecnológico… E se há coisa que os betos de Cascais são é 
espirituais… E falar assim desta mecanicidade das ondas, corta 
logo toda a espiritualidade…  

  Mas isso não é Informação Privilegiada? Ainda por 

cima, com toda essa espiritualidade… Não havia um Código do 
Silêncio sobre isso? 

  Os mitras de Carcavelos hackearam o Código do 

Silêncio… A espiritualidade deixou de ser Informação 
Privilegiada neste mercado de ondas… 

  Pois, os mitras não são tão espirituais… 

  Convenhamos, estão a 10 km de educação, toda ela 

muito espiritual… Os mitras não têm paciência para o espírito 
dos betos nem para sacar a aplicação invisível d’O Deus Tecnológico 
de Simão Roncon-Oom…  
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  Os mitras só de verem o apelido Roncon-Oom 

arrepiam-se todos, não curtem… É um nome demasiado “beto” 
e espiritual para os mitras… Os mitras cortam logo a cena toda 
com as naifas com que andam atrás do espírito… 

  Mas a 10 km apanham o espírito dos betos todos no 

Grindr… Até apanham o espírito do Simão Roncon-Oom… 

  Mas na cama a conversa é outra… Com tusa, a 

conversa é sempre outra… E se um beto ficar teso à frente de 
um mitra, o mitra assalta-o é na cama, sem magoar… 

  Na cama, as naifas ficam na cabeceira… 

  O que é que estamos para aqui a dizer? 

  O Simão Roncon-Oom está no Grindr? 

  Isto não é Informação Privilegiada? 

  Eu acho que é um Abuso de Informação no 

Mercado… O Simão Roncon-Oom está muito bem cotado no 
Grindr… 

  Nós podemos falar sobre isto? 

  Sei lá!... Parece que começámos a nadar sem rumo… 

  Já estamos em alto-mar? 

  Acho que sim… Acho que agora é que ficámos 

mesmo em alto-mar… E agora? 
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  Agora? Agora, ficamos em alto-mar à espera que 

venha uma onda que nos devolva outra vez à costa. 

  E se não vier onda nenhuma? 

  Ou e se vier, mas os mitras roubarem-nos as ondas 

todas? 

  Sei lá… Isso não é Abuso de Informação no Mercado? 

É que nós é que estamos em primeiro plano a ver as ondas… As 
ondas são nossas, ou não são? Não dá para invocar aqui o tal 
artigo 378º? 

  Os mitras estão-se a cagar para o nosso teatrinho de 

Direito Comercial das ondas… Eles vão roubar-nos as ondas e 
pronto… Eles estão agarrados aos telefones… Eles têm o 
programa das ondas na mão… Eles estão a ver quem é que está a 
carregar no botão do programa das ondas… Sabem muito bem 
quando é que as ondas vão começar e vão aparecer com a 
informação a roubar-nos as ondas… 

  Que Abuso de Informação no Mercado!... 

(…) 
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Para ver os outros demos desta obra, na página dos Member 
Writers no site da Jupiter Editions www.jupitereditions.com vá 
à subpágina do autor e clique nos botões dos vários demos.  
 

 

 Este demo foi publicado pela Jupiter Editions em 

www.jupitereditions.com no dia 23 de agosto de 2021 pelas mãos 

e vontade do autor para a apresentação, divulgação e tradução do 

seu verdadeiro espírito contra qualquer deturpação. 

Não passe a mensagem deturpada! 

 

Passe a Missão Jupiter Editions! 

Uma Missão de Paz! Uma Escrita pela Paz! 

 

 

 

http://www.jupitereditions.com/
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Não deixe o espírito deste 

autor morrer. 

 

 

Está nas suas mãos não 

deixar o espírito deste 

autor morrer. 

 

 

Faça um donativo ao autor 

para o IBAN 
PT50 0010 0000 58544220001 

 

ou MB WAY 965108603 
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O seu donativo é muito importante 

para proteger a qualidade de 

escrita do autor e não deixar o 

espírito do autor morrer. 

 

Não deixe o espírito deste autor 

morrer.  

Está nas suas mãos não deixar o 

espírito deste autor morrer. 

 

Faça um donativo ao autor para o 

IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 



Sebastião Lupi-Levy © Os Autores do Sistema Demo ⓇJupiter Editions 

 

~ 19 ~ 

 

 

Missão Cumprida! 

 

Passa a Missão online! 

 

JUPITEREDITIONS.COM 
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