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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 



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

 

~ 4 ~ 

 

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 

(…) 
 Estamos simplesmente a fazer uma intervenção 

mínima divina. 

  Uma intervenção mínima divina? Mas nós não somos 

deuses nenhuns. 

 Pois não. Mas para os golfinhos podemos ser deuses. 

Podemos inventar um Código da Terra onde esteja escrito que os 
golfinhos e as baleias, a seguir aos humanos são os animais mais 
importantes e ao concedermos esta importância a eles, vamos 
certamente importar-nos com a sua proteção. 

 Mas calma lá! Eu não sabia que íamos fazer uma 

hierarquia de importância de espécies… Isso não estava no ponto 
da Ordem dos Trabalhos… Além de que nem os golfinhos nem 
as baleias são terrestres para inventarmos um Código da Terra, 
por causa deles. Não cabem já no Código dos Mares e Oceanos? 

 Cabem, pois. Mas também cabem no Código da Terra. 

 E não vamos fazer nenhuma hierarquia de importância 

de espécies… Foi uma forma de dizer… Se bem que até 
poderíamos conceder o topo da hierarquia de importância às 
baleias… 

 Ai, sim? E fundada em quê? 

 Com o fundamento na Agenda do Carbono Zero. 

 E o que é que o carbono tem que ver com as baleias? 
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 (…), as baleias contribuem duas vezes para a redução 

do carbono… 

 Duas vezes? 

 Sim. Contribuem uma vez, porque aumentam a 

quantidade de fitoplâncton, que é a base da cadeia marinha 
alimentar… 

 Como é que elas aumentam a quantidade de 

fitoplâncton? 

 O cocó das baleias são alimento para algas do 

fitoplâncton… Ora, se o fitoplâncton contribui com cerca de 
50% do oxigénio da atmosfera e captura cerca de 37 mil milhões 
de toneladas de carbono… 

 Quanto??? 

 37 mil milhões de toneladas de carbono capturados 

pelo fitoplâncton… Não foi o que disseste? 

 Sim. 

 Mas não disseste que se o cocó das baleias alimenta o 

fitoplâncton e se o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar 
marinha, vamos também ver os stocks de peixe a serem 
aumentados, ou não? 

 Isso mesmo. As próprias baleias aumentam o stock 

dos peixes… 

 E eu que pensava que elas diminuíam… Com aquelas 

barrigonas devem engolir cardumes de peixe… 
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 Quero ir ver as baleias! Onde é que há baleias aqui 

perto? Podemos meter-nos num barquito à vela desde a Madeira 
às Canárias… De certeza que vamos avistar algumas… 

 E o que é que podemos fazer para proteger esta 

economia? 

 Apoiar com os fundos europeus azuis a economia 

sustentável do mar. 

 Ou abrirmos os cofres do Estado para financiarmos as 

viagens de turismo de pesquisa. Os barcos elétricos já chegaram à 
nossa Era tecnológica. Podemos embarcar nesta viagem. 

 Está decidido! Vamos embarcar! 

 Vai ser uma viagem muito tecnológica, não vai? 

 Claro que vai… Se os golfinhos são tecnológicos, se as 

baleias são tecnológicas, que emitem ondas eletromagnéticas no 
mar onde vamos navegar, é claro que vai ser uma viagem muito 
tecnológica… 

 É por isso que o mar é eletromagnético! É por isso 

que as ondas são eletromagnéticas! 

 Ah!... É por causa dos golfinhos e das baleias? 

 Quase que parece que estamos a recitar a poesia 

tecnológica do nosso querido ente Gil de Sales Giotto que 
escreveu À Velocidade da Luz… 
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  Mas antes de partirmos no foguetão À Velocidade da 

Luz de Gil de Sales Giotto para Jupiter de Gabriel Garibaldi, 
quero primeiro saber mais da Terra… 

 Então, afinal queres ficar em terra? 

 E nós que achávamos que querias connosco 

embarcar…  

 Então não íamos ver as baleias? Eu quero ir ver as 

baleias! 

 E vamos ver as baleias! Mas eu primeiro quero saber… 

Tu disseste que as baleias contribuem duas vezes para a redução 
do carbono… Mas só falaste de uma vez… 

 Pronto! A própria baleia, pode armazenar no seu 

corpo 33 toneladas de carbono que leva para o fundo do mar 
quando morre, retirando-o da atmosfera por mais de 100 anos… 
Já podemos embarcar agora? 

 Bom… Saiu um estudo do Fundo Monetário 

Internacional em que 4 economistas defenderam que uma das 
soluções para capturar mais carbono seria aumentar a população 
das baleias… Agora sim, estamos prontos para embarcar! 

 

(…) 
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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 
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Missão Cumprida! 

 

Passa a Missão online! 

 

JUPITEREDITIONS.COM 
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