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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 sobre os cães de rua e o controlo das matilhas, o 

que vamos fazer? 

   Nenhum cão que esteja feliz na rua e que não ofereça 

perigo poderá ser retirada da rua onde está. Há cães que são “os 
cães da praceta”, os “cães do bairro”, que são amados por todo 
os vizinhos, que acompanham as crianças até à escola e, às vezes, 
esperam-nas para as trazer de volta! 

   E como é que nós, nesses casos, perante esses 

maravilhosos casos, tivemos a coragem de “matar a felicidade”, 
“matar a magia” das coisas?? Eu pergunto-me... 

   Porque pusemos tudo num saco e tratámos todos os 

casos de forma igual. Mas não pode ser, temos de ser mais 
sensíveis e tratar dos casos cada um à sua maneira. Nestes casos, 
em que há um cão que viva numa praceta ou num bairro e nos 
pareça que esteja tal maneira adaptado ao bairro, o que vamos 
fazer é chamar os vizinhos e ouvir as histórias que eles nos têm 
para contar sobre aquele cão. Porque se ouvirmos a história, que 
é de facto um cão que não faz mal a ninguém, é amado por 
todos, há vizinhos que lhe dão a comida e a água, o que havemos 
de fazer será tão-só “mandar” os nossos veterinários 
administrativistas irem vacinar, desparasitar, tornar infértil, 
colocarem o chip, enfim… É assim que podemos controlar. 

   E podemos colocar uma placa nesse bairro ou praceta 

assinalando a existência do cão com uma breve descrição das suas 
características. Por exemplo, um cão que numa praceta se dá bem 
com todos os cães dos vizinhos, mas já não é tão simpático para 
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outros cães fora daquele território, poderia ser importante haver 
uma placa que avisasse que havia um cão que era vigiado e amado 
pela vizinhança, mas que poderia não ser muito simpático para 
outros cães e isso “desconvencer” um dono a entrar no bairro, 
que iria entrar com o seu cão por ali à descoberta. 

   Muito bem… Mas e em relação às matilhas…? A 

sítios onde saibamos que há matilhas? É que um cão sozinho 
pode não ser perigoso… 2 podem não ser perigosos… Mas 
quando eles começam a formar matilhas podem ser um 
verdadeiro perigo. 

  O controlo far-se-á do mesmo modo. Vamos vaciná-

los, desparasitá-los e tornar-lhes inférteis e depois vamos ver 
sobre a possibilidade de “aquela” matilha, em específico, poder 
ou não “andar na rua”, eventualmente poderemos separar a 
matilha, ou levar para o canil os indivíduos menos afetuosos… 
Enfim, terá de ser um trabalho técnico de biólogos e veterinários 
administrativos. São eles que deverão resolver esses casos, 
decidindo que cães podem ficar na rua, que cães terão de ir para a 
quinta-canil. Se os cães resgatados da rua forem cães mansos, 
ficam livres na quinta, senão têm de ficar presos. 

(…) 
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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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