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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 



Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala© O Algoritmo do Amor Demo ⓇJupiter Editions 

~ 6 ~ 

 

Siga o autor… 

@jaimedacostaayala 

(…) 
«Eu enviei-te fotografias do meu corpo no Grindr e o meu corpo é 

bem melhor que o do meu irmão… Como é que preferiste ficar com ele?» 

«Mathias!!!! Você anda nesses sites a enviar fotografias do seu 
corpo???? Mas você é doido ou quê???? Você bate bem???? Você não ouve 
falar que os dados são o novo petróleo???? Ai!!! Que vergonha!!! 

(…) Eu estou muito envergonhada… Olha só o que as minhas 
amigas vão achar, quando as fotografias do corpo do meu filho forem parar 
aos telefones das minhas amigas????» 

«Catharina… O Mathias só anda nas redes gays… Não anda nas 
redes das tuas amigas… A não ser que elas andem lá com perfis falsos a ver se 
caçam os maridos… Ai!... Estas mulheres (…)» 

«Mathias, oiça bem o que eu lhe vou dizer! Eu não quero que você 
ande nesses sites a enviar fotografias do seu corpo… Se anda onde anda para 
arranjar um namoradinho, tudo bem… Mas envia uma fotografia de cara… 
Do pescoço para cima… Eu estou a avisá-lo! Eu tiro-lhe a mesada!!!!» 

«Ó, mãe… Todos os rapazes gays enviam ou já enviaram uma 
fotografia de corpo e muita sorte teve o Jaime de não levar com uma nude 
minha …» 

«O QUÊ?» fizemos coro eu e o Fred. 

«UMA NUDE????» escandalizaram-se Catharina e Helena. 



Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala© O Algoritmo do Amor Demo ⓇJupiter Editions 

~ 7 ~ 

 

«Ó, Mathias… Não me incluas nesse teu standard que “todos os gays 
enviam fotografias de corpo”, porque eu nunca enviei nenhuma e acho 
deprimente o que disseste…» disse-lhe. 

«Pois! Nem a mim me incluas!!!! Porque eu também nunca enviei!» 
disse Fred. 

«Sim… Nem me incluas a mim nesse saco nojento de dados!!!!!» disse 
Joa. 

«Ó, puto… Tu tá mas’é calado! Estás a dizer isso, só para a mãe não te 
tirar a mesada! Já enviaste sim, àquele Xavier…» 

«Foi a única vez! E não foi de tronco inteiro! Foi do peito para 
cima…» 

«Joachim! Não quero que ande a enviar fotografias nem do peito para 
cima… Não envie, querido… Pense na mãe… E nas amigas da mãe… Por 
favor… Joachim, não volte a fazer isso… O seu irmão vai ficar sem mesada… 
Ou quer ficar também sem ela…?» 

«Eu não envio, mãe! Eu juro por tudo… Foi só ao Xavier… Aquele 
meu namorado que eu gostava, a mãe lembra-se? E foi uma fotografia da 
piscina… Eu estava na piscina…» 

«Sim, lembro-me… Pronto, querido… Já passou… Não envie 
mais… Não faça o que o seu irmão faz… E Jaime, meu querido… Desculpe, 
pelo Mathias ter-lhe enviado fotografias dessas… Desculpe… Não foi essa a 
educação que lhe dei! Como pode ver, Jaime, nenhum dos outros irmãos faz 
isso… Mas desculpe pelas fotografias, pouco adequadas, que o Mathias lhe 
enviou… Não as tem no seu telefone, pois não? Apague querido… Apague… 
Apague tudo… Por causa dos dados… É melhor apagar tudo…» 

«Não se preocupe, tia. Eu não vi fotografias nenhumas do Maths… 
Maths, eu não recebi as tuas fotografias no Grindr… E Joa, eu nem vi o teu 
match no Tinder! O vosso irmão veio ter comigo à discoteca a perguntar 
porque é que eu não tinha respondido às fotografias que ele me tinha enviado 
no Grindr.» 
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«O quê???? Ele teve essa lata????» perguntou Maths. 

«Sim, teve! E eu adorei a lata dele… Eu também não tinha recebido 
as fotografias dele. O Grindr conhece os nossos algoritmos… E o Grindr não 
queria que nós saíssemos da aplicação… Ele sabia que nós éramos O Algoritmo 
do Amor… Seria uma perda para a sua amorosa economia de dados…» 

«Tu saíste-me cá um coninhas! Olha-me só para a tua lata… Chegares 
lá e perguntares, porque é que não te respondeu às fotografias… Ainda por 
cima, à frente da avó Elisabeth…» 

«Então… O Jaimezinho não parava de olhar para mim na 
discoteca… E eu reconheci-o logo na discoteca… Ele nem sabia quem é que 
eu era… Mas eu já o tinha visto… Eu já andava de olho nele…» 

«Coninhas és tu, Maths! Que envias fotografias em tronco nu… No 
amor ganha quem tem lata e não quem é coninhas, como tu…» disse. 

«Mas, esperem… Isso foi naquela noite em que fomos todos, (…) à 
discoteca, (…) nos anos da avó Elisabeth????» 

«Sim, mãe… Basicamente o mano andou a engatar na festa da avó…» 
constatou Joa. 

«Ah! Eu nem dei por nada…» murmurou Catharina. 

«Pois… Eles fazem tudo às escondidas… Nunca consegui roubar-     
-lhes um beijinho… Nem um beijinho, sequer…» rumorejou Helena, «E eu 
merecia ver! Pelo menos um…». 

«Pois merecias, Helena…» respondi-lhe. 

«Então, mas como foi depois? Quero saber… O Frederick chegou lá 
perto do Jaime, perguntou pelas fotografias, o Jaime disse que não sabia de 
fotografias nenhumas, não foi?...» 

«Sim, tia…» 

«E depois…?? Não foi só isso… E depois? O que aconteceu?» (…)	
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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. 

 

 

Passe a Missão Jupiter Editions! 
Uma Missão de Paz! Uma Escrita pela Paz! 
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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 

 

 
 

.COM	


