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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. 

A 1ªOrdem de Impressão da 1ªEdição O Algoritmo do Amor de Jaime Maria Bayamonde 
da Costa Ayala tem 760 páginas 

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… 

@jaimedacostaayala 

(…) 
 

«(…) Eu tinha vergonha de ter um Ferrari e aparecer de Ferrari na 
minha clínica, que é a minha empresa e da Catharina como sabe, se explorasse 
os meus médicos, a secretária e as nossas colaboradoras da limpeza, entende, 
Jaime? Eu se, por acaso, até quisesse aparecer de Ferrari, eu até podia, porque 
pago ordenados decentes, ordenados de felicidade, para no final do ano qualquer 
um dos meus colaboradores dar entrada para um Ferrari. Gosta de ferraris, 
Jaime?» 

«Gosto, tio.» 

«Mas gostava de ter um?» 

«Não… Nunca quis… Nunca pensei muito em “ferraris”.» 

«Mas agora anda com um Ferrari nas mãos…» 

«Eu não ando com Ferrari nenhum nas mãos, tio…» 

«Ai anda, anda… Que eu estou a ver… Levante lá essa sua mãozinha 
direita que tem debaixo da mesa…» 

Eu e o Fred largámos bruscamente as mãos à subida tecnológica da 
minha mão sob o comando da voz de Albert. 
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«Ah!... Agora tirou as mãos do Ferrari… Não pode tirar assim as 
mãos do volante…» 

«PAI!!!!» implorou o Fred. 

«Diga lá que o Fred não é um Ferrari… Isso em estrada, com o turbo 
ligado, devem ser uns 500 e tais cavalos…» 

«ALBERT!!!!» gritou a Catharina. 

«PAI!!!!» imploraram num coro aclamatório Helena e Fred. 

Maths e Joa estilhavam-se num amatório risinho batendo com as 
palmas da mão felicíssimos como se tivéssemos atingindo ali mesmo o clímax 
do proscénio. 

 

(…) 

 

«(…) Com toda a tecnologia, vale, sim, ficarmos com a Paranóide 
Tecnológica de Federico Ferrari… Mas olhe, nem a propósito, Jaime, nem a 
propósito, que invoco o nosso grande Federico Ferrari! Diga-me Jaime, com 3 
Ferraris a implorarem numa gritaria algorítmica que lhes pusesse as mãos no 
volante, qual foi afinal o seu critério?» 

(…) 
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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 16 de setembro 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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