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Demo 
Somos não-fumadores, 

não vamos proibir 

de fumar na praia, 

vamos é proibir 

beatas na praia! 

Sebastião Lupi-Levy 
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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 

(…) 
  Bom… E a questão da proibição de fumar na praia? 

  Isso é só estúpido! Nenhum Estado pode impor uma 

proibição dessas. 

  Ah, não pode? Claro que pode! 

  Claro que não pode! Não é por sermos não-fumadores 

que vamos limitar a liberdade de quem quer ser uma estúpida 
chaminé! Vivemos no país livre, somos livres de querermos ser 
estúpidos… Agora, a nossa estupidez, não pode é interferir na 
liberdade, nos direitos e nas garantias dos outros… Somos não-   
-fumadores, não vamos proibir de fumar na praia, vamos é 
proibir beatas na praia!  A proibição que devemos impor e pesar 
muitíssimo na multa é deitar beatas na areia. Tanto na areia como 
em qualquer lugar que não seja um cinzeiro. Defendemos sim o 
Direito à Saúde e podemos proibir fumar em todos os 
estabelecimentos comerciais, a não ser que tenham 
separadamente uma zona de fumadores e não fumadores, porque 
os ventiladores são inúteis desde o dia em que saíram num 
decreto lei, porque antes do fumo ser extraído, eu já atirei com o 
fumo para cima do meu amigo não fumador e já violei o Direito à 
Saúde dele! Podemos proibir fumar em todas as estações, sejam 
caminhos de ferro, autocarros, aeroportos, criando zonas 
especiais para fumar como em Londres. Podemos proibir em 
todas as instituições de ensino, para obrigar, por exemplo os 
universitários que queiram fumar a terem de sair da faculdade, 
fazendo com quem fumem menos… Podemos, por isso, também 
proibir às portas das faculdades, centros comerciais, enfim junto 
às entradas e saídas dos estabelecimentos, porque eu não tenho 
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de andar a levar com o fumo de ninguém! Eu que protejo os 
meus pulmões, não fumando ou evitando ambientes de fumo, 
não tenho de ver a minha proteção frustrada por causa dos 
outros… Os outros podem fumar à vontade, mas têm de saber 
respeitar a sério quem escolhe viver mais tempo, quem escolhe 
não fumar! 

  Então e num jardim? Eu não tenho de estar num 

jardim a levar com o fumo de ninguém… 

  Se vamos proibir nos jardins também vamos proibir na 

praia… 

  Não vamos proibir de fumar nem jardins, nem em 

praias, nem em esplanadas… 

  Nas praias ninguém leva com o fumo dos outros a não 

ser que estejam com as tolhas uns em cima dos outros… 

  Eu já levei com o fumo de uma senhora na praia… 

  Na praia? Impossível… A praia é tão grande…  

  Mas eu já levei com o fumo de uma senhora na 

praia… 

  Bom… Podemos fazer é uma recomendação geral 

para as pessoas absterem-se de lesar o Direito à Saúde e abrimos 
a chance de qualquer pessoa poder chamar a polícia e intentar 
numa ação em tribunal contra alguém que tenha atirado o fumo 
para cima e tenha continuado depois de ter sido advertido. 
Vamos tipificar a conduta de atirar o fumo para cima de alguém 
como um crime no Código Penal. Porque é uma ofensa grave à 
integridade física e à saúde. São logo dois bens jurídicos lesados 
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quando atiramos o fumo para cima de alguém, porque tanto 
estamos a ofender a integridade física como estamos a lesar a 
saúde. É como estarmos a cuspir na cara de alguém. Se alguém, 
sem querer, cuspir e eu passar e levar com o cuspo não vale eu ir 
ao tribunal fazer nada. Mas se alguém me cuspir para cima 
intencionalmente eu levo comigo essa pessoa a tribunal. Como 
levo alguém que esteja na praia a fumar para cima de mim, 
quando eu já lá estava primeiro, a pessoa veio meter-se mesmo 
em cima de mim na praia e eu já lhe disse que o fumo dela me 
está a incomodar. 

 (…) 

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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