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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 

(…) 
 Temos para fechar 3 mil lares clandestinos da Grande 

Idade… Até ao momento com 3 mil lares, só temos em curso 
780 processos e só se fecharam ainda 105 lares… 

 105 lares sem enfermagem e cheios de câmaras e 

microfones com poderosos algoritmos que gravaram um 
gigantesco crime de dados punido com quantos anos de prisão? 

 40 anos de prisão! Vamos aumentar drasticamente as 

molduras penais em Portugal sobretudo do homicídio, dos 
abusos sexuais de menores, do terrorismo, dos crimes de ódio 
racial, religião e orientação sexual, de calúnia, de difamação com 
publicidade e de gravação de imagens e de som sem o 
consentimento. 

 Por mim importávamos as penas de prisão do 2080 de 

Antoine Canary-Wharf para o nosso Código Penal. 

 Estão importadas! 

 Qual é que é o argumento que vamos dar aos senhores 

penalistas para aumentarem as penas de prisão em Portugal? 

 O mesmo de sempre: que Portugal é um país muito 

pequenino e que aumentando as penas de prisão e publicitando 
institucionalmente os novos crimes tecnológicos capazes de 
serem cometidos pela sociedade tecnológica, podemos ver o 
crime reduzido a zero. Portugal tem tudo para ser um país 
maravilhoso com zero taxa de criminalidade e ser um lugar de 
verdadeira paz e sossego! É nisto que acreditamos!  Queremos 
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que as pessoas pensem 10 mil vezes antes de fazerem algum 
disparate, porque se fizerem, tão cedo não vão sair da cadeia. 

 Ah, pois não vão, não vão!... 

 Sabiam que na Finlândia as prisões são um luxo? 

Banhos longos e quentes, ginásio… 

 Sim… Os reclusos até podem iniciar negócios a partir 

da prisão… Tem Wi-Fi… Os melhores computadores com os 
programas informáticos com as últimas atualizações… E a taxa 
de criminalidade é baixíssima… 

 Certo… Mas vá lá… A taxa de criminalidade na 

Finlândia não é baixa porque as prisões são um luxo… É baixa, 
porque os finlandeses são um povo culto, sofisticado, 
civilizado… Eu só posso dizer que tenho um povo culto, 
sofisticado e civilizado quando olho para a taxa de crime e vejo 
que o crime quase que nem existe… Certo? 

 Certo!!! 

 O argumento é finlandês… 

 Ah!!! Este é um argumento finlandês?... 

 Queria dizer que o argumento finlandês para as prisões 

com tecnologias de ponta é para quando o recluso voltar à 
sociedade, não estar desatualizado ou iletrado digitalmente e 
possibilitar a sua melhor reintegração na sociedade… 

 Certo. Mas não vamos importar esse argumento. Não 

há Internet nas prisões. O telefone é proibido. Vamos é instalar 
bibliotecas com livros de Direito, Biologia, Medicina, Botânica, 
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Astronomia e dar formações cívicas em Direito em todas as 
prisões. Vamos puxar os reclusos para o Direito. Podemos ter 
uma sala com uma TV sem comando na mão só com dois canais 
permanentemente ligados: ao parlamento e ao noticiário. Não há 
filmes. Não há entretinimento. Os reclusos estão a cumprir pena 
de prisão. Há intelecto. Podem aproveitar o tempo para 
intelectualizar e sofisticar as suas mentes perversas. É essa a 
oportunidade que podemos dar. 

 E teatro? Não podem fazer teatros? 

 Podem. Pode ser que através do teatro dramatizem e 

fiquem mais paneleiros…. 

 Pode ser que comecem a apanhar sabonetes nos 

duches… E que os duches de água temperada temperem o seu 
agressivo temperamento e os torne mais passivos… Os passivos 
não são menos propensos para o crime? Os maricas não são 
menos propensos para o crime? Devíamos salvar todos os 
mariquinhas dos algoritmos da Justiça Antecipatória do Direito 
Penal… Eles sabem lá disparar uma arma… Eles querem é 
abocanhar a arma… Não é disparar… Eles são inofensivos! 
Temos de os safar! Temos de os safar dos poderosos algoritmos 
que aí vêm… 

 Mas que teatro é este estamos para aqui a arranjar…?? 

  O teatro não vos faz mais paneleiros? Não se sentem 

paneleiros no teatro? 

 Ora… O teatro não é para paneleiros! Só estou a 

inverter os algoritmos… Nasci e cresci a ouvir dizer que o teatro 
era para paneleiros… Só estou a inverter os algoritmos… 
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 Sim, invertermos os algoritmos faz parte de todo o 

nosso teatro… 

 Estou a ficar um bocado cansado deste teatro… 

Talvez seja por ser um teatro político, não sei… Talvez seja por 
isso que se esteja a tornar um pouco mais cansativo… 

 

 

(…) 

 
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 



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

 

~ 11 ~ 

 

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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