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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
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Siga o autor @sebastiaolupilevy 

(…) 
 E também podemos fazer isso na Lua. 

  O quê??? Contruir casas na Lua? 

  Não… Construir plataformas tecnológicas de painéis 

solares na Lua para captar a energia solar e enviar para a Terra… 

  Isso já vem dos anos 80… 

  Mas nos anos 80 não aconteceu. Agora está a 

acontecer. Porque não entramos também na corrida à Lua? 

  Olha e porque não entramos também na louca corrida 

a Marte que o professor Kaku nos quer meter a todos? Meteste-te 
na cama com o astronauta e já vens com ideias demasiadamente 
astronómicas. Vá lá, devolve-te à Terra! Vamos ficar 
completamente fora disso. 

  E se todos os países entrarem. Vamos ficar de fora? 

  Sim. Vamos ficar fora dessa corrida tecnológica que 

ainda vai dar é uma guerra tecnológica. Outra guerra tecnológica. 
Não se esqueçam que a guerra tecnológica é silenciosa. Com 
lasers será num instante. Sem ruído. Será uma guerra muito 
silenciosa. Não é suposto sairmos da Terra. Todos aqui sabemos 
que sair da Terra mata-nos.  

 Uma coisa era sairmos daqui numa nave espacial 

joviana para Jupiter de Gabriel Garibaldi...  
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 Outra coisa, é sairmos daqui numa nave “espacial” 

terrestre para a Lua ou para a Marte. 

  Eu muito sinceramente vejo o futuro em Marte. Até 

sinto que venho de lá. 

  E deixa-me adivinhar, acreditas que Marte vivia um 

problema de superpopulação e que foste chamado pelo Fisco 
marciano e que o Fisco marciano disse que a tua vida teria de ser 
tributada com uma injeção que adormeceria o teu corpo 
confiscado que seria largado no espaço sideral e que 
milagrosamente o teu espírito entrou no corpo de um bebé 
terrestre que acabou de nascer…? 

  O quê? Mas quem é que acredita nisso? 

  Há uma religião que acredita nisto, sim. E há 

milionários que financiam e sustentam esta ideia. 

  A sério? 

  A sério, mesmo… Até há atores super conhecidos e 

cantores super conhecidos que fazem parte da “ceita”… 

  Que tipo de atores e cantores é que estamos a falar? 

  Ah! Não sei… Só sei que são conhecidos… Toda a 

gente os conhece menos eu… 

  E na “ceita” toda a gente os conhece? 

  Não é uma “ceita”… É uma religião… 

  Uma religião????????? 



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

 

~ 8 ~ 

 

  Sim, é a religião do astronauta. Com ele, senti-me 

completamente em Marte. 

  Pois, então porque não voltas para lá com o 

astronauta? Volta para lá! Volta! Volta para Marte! 

  Cá para mim o astronauta transmitiu-te o vírus da 

radiação cósmica que ele trouxe lá com ele de Marte. É que nós 
só estamos a salvo dos raios cósmicos aqui na Terra graças à sua 
atmosfera… 

  Ou estamos salvos aqui na Terra ou em Jupiter de 

Gabriel Garibaldi… 

  Sim, em Jupiter de Gabriel Garibaldi os raios cósmicos 

não chegam… 

  As viagens espaciais à Lua e as viagens marcianas vão 

comprometer seriamente as células dos astronautas e dos novos 
viajantes e do tecido empresarial do novo turismo. Vão dar um 
cancro dos diabos. 

  Vem aí o novo vírus cósmico de 2080 de Antoine 

Canary-Wharf, pior que o vírus tecnológico de 2020… 

  Por isso é que já tens uma Medicina de Precisão e uma 

Medicina de Turismo com os olhos postos nas viagens 
espaciais… 

  Ah, já tens? 

  Já… 

  Estamos muito perto então de descolar, não é? 
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  Sim. 

  Eu é que não vou descolar daqui para fora. Os raios 

cósmicos causam danos irreversíveis ao cérebro levando o 
cérebro à demência e à depressão e trazendo problemas de 
memória e de ansiedade. 

  Para não falar dos fungos. Temos uma astrobiologia 

sempre a descobrir novos fungos que andam a vaguear pelo 
espaço… 

  A astrobiologia encontrou aquele fungo que é muito 

encontrado em ambiente hospitalar, sabem? 

 Não sei… 

 Sabes, sim… Com índices de mortalidade de 85%, 

mesmo depois de administrada a terapêutica antifúngica… Como 
é que se chama? 

  Ah!... O aspergillus fumigatus? 

  Esse mesmo… Ainda bem que há aqui uma Medicina 

entre nós… 

  Por isso é que eu acho que devíamos, para além de ter 

uma Biologia extraterrestre, ter também uma Medicina 
extraterrestre aqui na Terra, capaz de falar abertamente sobre a 
microgravidade das coisas… 

  AH! E a microgravidade? Ainda bem que falas da 

microgravidade… 

  Porquê? 
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  Para não falar da microgravidade… 

  Mas porquê? 

  Chamem a equipa médica da Jupiter Editions para 

falarmos sem erros sobre a microgravidade… 

  Temos aqui uma Medicina entre nós… Vá lá, 

doutores… Falem lá da microgravidade… Sem rodeios… Vá 
lá… Enquanto a equipa médica não chega… Vá lá… 

 Com a microgravidade, para além dos ossos e 

músculos poderem deteriorarem-se, a gravidade ainda interfere 
com o nervo ótico e com os globos oculares comprometendo a 
visão…  

 Não sei quem é que quer ir para Marte, para depois 

chegar lá com os olhos inchados e não ver nada… 

 Pronto… Custa alguma coisa dizer a verdade? Não 

custa… 

 Ah, custa, custa… Esta vai-nos custar cara… 

Esqueçam o apoio da NASA… 

 A NASA está connosco… Somos experiências 

científicas… Valemos uma pipa de massa… Há todo um 
investimento tecnológico militar nos nossos cérebros… 

 Mas o meu cérebro não vai para Marte… A NASA 

que tire os cavalinhos da chuva!!! Que tire os cavalinhos de 
Marte!!! 
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 Mas e se a NASA quiser enviar cavalinhos de Troia 

para Marte? 

 Sei lá… É melhor ficarmos sossegadinhos só a assistir 

ao filme… 

 Os filmes da NASA costumam ser bons… 

 Olhem só que filme!… Coitados dos cavalinhos… 

Vão chegar a Marte com os olhos inchados e não vão ver nada… 

 Eles também já não veem nada… Estão metidos com 

aquelas palas nos olhos… 

 Sou só eu que estou a ver uma população de 

cavalinhos de Troia a habitar em Marte? 

 Mas porquê de Troia? É isso é que eu não estou a 

perceber… 

 Pois, falta-te a história… 

 Há sempre uma história por detrás, não é? 

  Sabem que a NASA acredita que Marte já foi 

habitável? 

  Mas porque é que a NASA acredita nisso? 

  Porque confirmaram a existência de água em Marte e 

uma teoria sustenta que num dado momento Marte já foi 
habitável, porque possui uma unidade e uma atmosfera muito 
parecida com a da Terra. A teoria supõe que tenha sido por causa 
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dos ventos solares de 1,6 milhões km/h das primeiras etapas do 
Sistema Solar que Marte tivesse ficado inabitado. 

  Encontraram água em Marte? 

  Sim. 

  Mas em que abundância? 

 (…) 

 
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 
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Missão Cumprida! 

 

Passa a Missão online! 

 

JUPITEREDITIONS.COM 
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