
Nova Política de Privacidade da Jupiter Editions 

Declaração e Atualização da Nova Política de Privacidade da Jupiter Editions 

Última atualização e declaração 21/02/2022 

A Jupiter Editions é uma marca editorial que foi criada pelos sócios-fundadores da sociedade 

Jupiter Saturn Neptune New-Orbit-Editions, Lda. Os atuais 3 titulares da marca Jupiter 

Editions são a sociedade Jupiter e os 2 sócios-fundadores. Na ocasião do fecho da sociedade 

Jupiter, o sócio-fundador, editor e autor de todas as obras da Jupiter Editions Raul Catulo 

Morais continuará a desenvolver o projeto da Jupiter Editions, separando-se a Jupiter 

Editions do outro sócio-fundador da Jupiter e da sociedade Jupiter. Raul Catulo Morais 

fundador, editor, autor e embaixador da Jupiter Editions deixará de comercializar as obras 

da Jupiter Editions enquanto empresário e sócio da sociedade Jupiter para passar a 

comercializar as obras da Jupiter Editions, enquanto comerciante em nome próprio, 

porquanto é o próprio autor das obras e criador de todo o conteúdo online do site da Jupiter 

Editions. Raul Catulo Morais é o legítimo proprietário do site da Jupiter Editions e o único 

detentor da palavra-passe para entrar no site da Jupiter Editions como gestor, developer e 

editor do site. 

A separação da Jupiter Editions da sociedade Jupiter, em que a Jupiter Editions perderá toda 

a estrutura e suporte empresarial que tinha por detrás para sozinha continuar a desenvolver 

o seu projeto e a manter o conteúdo publicado online no site, alterará certos pontos da sua 

Política de Privacidade que terá de ser anunciado à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, publicado no site da Jupiter Editions e noticiado nas redes sociais da Jupiter Editions. 

Será também emitida uma cópia da Última Atualização e Declaração da Política de 

Privacidade da Jupiter Editions e enviado ao Centro de Investigação de Direito Privado, ao 

Centro de Arbitragem e de Resolução de Litígios, Centro de Arbitragem para a Propriedade 

Industrial Nomes de Domínio Firmas e Denominações, Centro de Arbitragem Voluntária 

Institucionalizada da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, à sociedade de 

propriedade intelectual Inventa, à sociedade de advogados PLMJ, ao Instituto de Direito 

Penal e Ciências Criminais à Polícia Judiciária, ao  Estado Maior  da Força Aérea Portuguesa, 

à Marinha Portuguesa e ao Exército Português para os devidos efeitos e objetivos da Jupiter 

Editions. 

Sendo Raul Catulo Morais o único detentor da palavra-passe, enquanto estiver sozinho na 

Jupiter Editions a desenvolver os conteúdos e a comercializar as obras enquanto comerciante 

sem uma nova estrutura empresarial por detrás ou sem celebrar um contrato de trabalho com 

terceiros que a natureza do trabalho implique aceder ao site enquanto editor, gestor ou 

atendedor de encomendas ou de vendas, Raul Catulo Morais obriga-se a não ceder nem 

temporariamente a palavra-passe do site da Jupiter Editions a nenhuma outra pessoa. Foi 

dissociada a compra empresaria da sociedade Jupiter do Site da Jupiter Editions e associada 

a conta pessoal bancária de Raul Catulo Morais ao site da Jupiter Editions.  

Tal registo de declaração e atualização da política de privacidade é importante na questão de 

Proteção de Dados para não só identificar a pessoa que tem acesso aos dados e os gere na 

Jupiter Editions, como também para se concentrar toda e qualquer responsabilidade de 

proteção de dados a Raul Catulo Morais. Também por uma questão de segurança e para se 

impedir a cedência da palavra-passe do site da Jupiter Editions a outras pessoas vê-se 

importante tal registo de declaração e atualização da política de privacidade para que em caso 



de perda de informação no site ou desformatação ou desarranjo ou extravio de obras 

publicadas não se possa responsabilizar outras pessoas senão o próprio editor e proprietário 

do site da Jupiter Editions,  ou em caso de pirataria se possa mais facilmente comunicar à 

Polícia Judiciária e colaborar com a própria investigação. 

Da vontade testamentária que existe do autor Raul Catulo Morais é, que em caso de morte, 

as suas obras, cadernos e “pens-cerebrais” ficarem em “portos seguros” e os “portos 

seguros” que o autor vê são o Museu de Marinha, o Museu do Ar, o Museu Militar de Lisboa 

e o Museu de Polícia Judiciária. Neste sentido, é intenção do autor entregar em mãos a 

palavra-passe do site da Jupiter Editions em envelope fechado e confidencial à Marinha 

Portuguesa, ao Exército Português, ao Estado Maior da Força Aérea Portuguesa e à Polícia 

Judiciária que só poderá ser aberto em caso da sua morte, para que as forças militares e 

policiais possam em sede institucional cultural museológica manter perpetuamente aberto o 

site da Jupiter Editions, para que não seja fechado, bloqueado ou morra. É, pois, neste 

sentido que o autor faz o juramento de ser o único detentor da palavra-passe e de não ceder 

a palavra-passe a mais nenhuma pessoa senão por imposição de contrato de trabalho de 

pessoa autorizada e devidamente identificada para entrar no site com o fim de o melhorar 

nas artes gráficas ou de acrescentar novos conteúdos que integrem o Plano Editorial da 

Jupiter Editions. 

Os motivos e razões que levaram à presente declaração de Raul Catulo Morais para a 

atualização da Política de Privacidade da Jupiter Editions para além dos já enunciados, são  

imensos e de ordem diferentes. Por exemplo, desde a publicação do Film-Documentary 

66min e 6secs que os sócios-fundadores da sociedade Jupiter se separaram, tendo ficado Raul 

Catulo Morais sozinho na Jupiter Editions e desde então os gráficos das visitas e entradas do 

site subiram, como novos membros que se associaram com as suas contas do Facebook e do 

Instagram ao site da Jupiter Editions. Ora, há aqui uma verdadeira reserva de importância de 

salvaguarda de dados. Não só a Jupiter Editions vê importante fazer “silêncio” sobre os 

dados e sobre os gráficos que vê no seu site que são mostrados a partir dos dados gerados 

no site, como também vê importante “salvar” os nomes dos utilizadores ou dos Member 

Readers que não se importam de mostrar os seus nomes ou de fornecer os seus dados à 

Jupiter Editions, para a compra de um livro , por exemplo,  mas porque sabem que por detrás 

da Jupiter Editions os únicos olhos são os do próprio autor Raul Catulo Morais e que sabe 

reservar o devido segredo e sigilo dos dados que tem acesso para conseguir atender as 

encomendas, bem como guardar segredo dos nomes de utilizadores de Facebook ou 

Instagram que estão a navegar no site da Jupiter Editions ou a seguir determinadas obras ou 

determinados Member Writers. 

Para elucidar a importância de tal declaração e de tudo isto, monta-se o seguinte caso prático 

de Ficção Jurídica de Direito de Proteção de Dados e Direito Maçónico de forma a elucidar 

a importância do assunto da presente declaração numa Sociedade de Informação 

Tecnológica que muitas vezes é dependente de uma Sociedade de Informação Maçónica ou 

bloqueada ou ameaçada por uma invisível Dark Net. 

 

 

 

 



Caso Jupiter Editions CONTRA Dark Net e Sociedade de Informação Maçónica 

 

Grupo Alfa de 100 pessoas está bloqueado pela Sociedade de Informação Maçónica que está 

presa pela Dark Net. O Grupo Alfa quer entrar na Jupiter Editions. No entanto, a Dark Net 

emitiu aviso à Sociedade de Informação Maçónica para bloquear todos os maçons de entrar 

na  Jupiter Editions ou assistir a qualquer conteúdo da Jupiter Editions. Grupos criminosos 

na Dark Net enviaram em anexo à Sociedade de Informação Maçónica o trabalho que está a 

ser sofisticadamente desenvolvido pelos algoritmos e analistas para classificarem o site da 

Jupiter Editions como “mau” para que seja mais difícil aparecer nas pesquisas do Google, do 

YouTube e para que seja incluído nas chamadas “Listas Negras” para ter mais dificuldades 

em formar grupos de parcerias com empresas ou grupos de empresas, bancos, fundos de 

apoio, instituições ou fundações controladas pela Sociedade de Informação Maçónica ou 

“presas” na Dark Net. O Grupo Alfa apesar de querer entrar na Jupiter Editions, sabe que 

há um cerco de 6 maçons que entraram “simpaticamente” na Jupiter Editions simplesmente 

para “controlar” ou “comunicar” ou “atualizar” (dar dados) à Sociedade de Informação 

Maçónica. Ora, o Grupo Alfa sabe que enquanto “existir” a “pressão” do cerco maçónico, 

não poderá entrar na Jupiter Editions, porque se entrar os 6 maçons irão denunciar à 

Sociedade de Informação Maçónica que o Grupo Alfa entrou, quando estava proibido de 

entrar, perdendo “pontos”, “crédito e reputação social” ou descendo “escadinhas” na 

fantasmagórica escadaria da Sociedade de Informação Maçónica. O Grupo Alfa sabe que se 

entrar no site da Jupiter Editions e comprar um livro, um dos 6 maçons que tem a palavra-

passe fotografam os dados da encomenda e enviam para a Sociedade de Informação 

Maçónica. Mesmo com vendas ou sem vendas, há também todo o interesse da Sociedade de 

Informação Maçónica saber como estão os gráficos do site da Jupiter Editions, que efeitos é 

que a publicação nas redes sociais produziu, que efeitos é que o Film-Documentary da Jupiter 

Editions provocou em termos de visitas, por exemplo, ou como é que os Member Readers 

estão a reagir aos novos ficheiros e às novas publicações. Os Illumminnatti Games 

mostraram o panorama à Jupiter Editions e instruíram a Jupiter Editions a resgatar a palavra-

passe e a detê-la tão-só nas mãos do autor e editor de todas as obras da Jupiter Editions. 

Com o resgaste da palavra-passe da Jupiter Editions só nas mãos do autor, os Illumminnatti 

Games informaram o Grupo Alfa e o Grupo Alfa pôde entrar na Jupiter Editions sem a 

Sociedade de Informação Maçónica saber. Os Illumminnatti Games com o Grupo Alfa 

atacaram a Dark Net e desbloquearam todos os Good-Maçons e os Maçons-Livres da 

Sociedade de Informação Maçónica. © Todos os direitos reservados © Raul Catulo Morais 

® Jupiter Editions  

 

Alteração da Política de Privacidade: 

1. Tal como descrito e publicado no site da Jupiter Editions à presente data tão-só 

foi imprimido à porta fechada a luxuosa 1ª Ordem da 1ª Edição composta por 

20 exemplares, tendo dos 20 exemplares, tão-só sido vendidos 2 exemplares: 1 

exemplar do Algoritmo do Amor à Retrosailor e 1 exemplar de 2080 à Surf 

Planet, lojas apoiantes da Jupiter Editions. Depois das 2 vendas em que foi 

dispensado o Depósito Legal por se estar perante uma Edição Luxuosa e uma 

Edição de Autor, a venda na loja online foi fechada para o público em geral e 

aberta pré-venda da 1ª Ordem/ 2ª Edição em processo da Jupiter Editions em 



diminuição e aumento das obras, querendo isto dizer que as duas vendas oficiais 

da rara e luxosa 1ª Ordem da 1ª Edição foi feita à Surf Planet e à Retrosailor. Pelo 

caso em concreto, a Jupiter Editions decidiu conservar os dados da venda para 

efeitos de registo e de sinalização das obras, tendo em conta que de cada um dos 

exemplares vendidos apenas foram imprimidas 6 cópias de cada um. Assim, a 

Jupiter Editions conserva os dados desta específica compra por tempo 

indeterminado, até o fundador-embaixador da Surf Planet ou da Retrosailor que 

fez a compra representando-as como promotores solicitar o apagamento dos 

dados do site da Jupiter Editions ou pedir para “esquecer” a compra. 

2. A Jupiter Editions só consegue ver o nome e perfil dos utilizadores do Facebook 

e do Instagram que acederam ou se tornaram membros do site da Jupiter Editions 

quando os mesmos por vontade própria associaram-se com os seus perfis ao site 

da Jupiter Editions, não sendo tal associação necessária para beneficiar 

atualmente de qualquer serviço ou para aceder a algum conteúdo no site da 

Jupiter Editions. Ainda assim, a  Jupiter Editions está obrigada a guardar segredo 

e sigilo de todos os  nomes e perfis que vê no site da Jupiter Editions. 

3. Enquanto a Jupiter Editions comercializar as suas obras como comerciante e não 

como empresária na pessoa do seu autor e editor e enquanto a Conta Jupiter está 

em projeto de desenvolvimento ou à espera de investidores ou de programadores, 

pode Raul Catulo Morais gerar tabelas simples com os nomes verdadeiros ou 

fictícios dos Member Readers para assinalar o número de jupits, enquanto o 

projeto do código QR de conversão das jupits ainda não está pronto a funcionar. 

Poderão ser acrescentados campos à tabela para preenchimento de dados se os  

Member Readers autorizarem. Para desenvolvimento dos dados da Bolsa Jupiter, 

na mesma lógica pode Raul Catulo Morais gerar tabelas simples com os nomes 

verdadeiros ou fictícios dos Member Readers para assinalar as jupits e entradas e 

saídas na Bolsa Jupiter. A Jupiter Editions poderá entrar em contato com os 

Member Reader para pedir autorizações ou informar sobre as compras feitas 

através de contacto telefónico do autor ou de conta empresarial através do 

WhatsApp ou através de um dos emails do autor ou da Jupiter Editions. 

4. A Jupiter Editions pode obviamente criar tabelas contadoras estatísticas dos 

livros vendidos com a localização dos sítios de venda sem que tal identifique 

pessoas ou sem criar perfis sobre pessoas ou clientes. Depois de entregue o livro 

a Jupiter Editions deverá proceder até aos 2 meses a seguir ao apagamento dos 

dados de informação dos clientes, podendo “transportar” o nome verdadeiro ou 

fictício para a Conta Jupiter para efeitos de atribuição e gestão de jupits. Todos 

os Member Readers podem opor-se ao tratamento de dados da Jupiter Editions 

em relação às jupits, podendo sair a todo o tempo da Conta Jupiter ou nem sequer 

associarem a sua compra às jupits, não entrando na Agenda Jupiter. 

5. Aplica-se a anterior Política de Privacidade publicada no site da Jupiter Editions 

em tudo o que seja possível em harmonia com os 5 pontos desta Nova Política 

de Privacidade, prevalecendo sempre a nova Política de Privacidade sempre que 

os pontos da Anterior Política de Privacidade Ainda em Vigor da Jupiter Editions 

entrem em conflito com a Nova Política de Privacidade da Jupiter Editions.  

 

Declaração 



Eu, Raul Catulo Morais, declaro que sou o proprietário legítimo do site da Jupiter Editions 

e que sou o único detentor da palavra-passe e que só acedo como editor ou gestor no site da 

Jupiter Editions a partir do meu computador e da rede segura Wi-Fi não cedendo nem 

temporariamente a palavra-passe do site da Jupiter Editions a mais nenhuma pessoa por 

razões de segurança impedindo assim que a palavra-passe possa ser clonada ou hackeada 

através de redes que me são estranhas e que pertencem a terceiros e que não posso ter 

naturalmente mão nem controlo.  Declaro ainda que uma vez atualizada e publicada a Política 

de Privacidade entrego uma cópia da Política de Privacidade à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, ao Centro de Investigação de Direito Privado, ao Centro de Arbitragem 

e de Resolução de Litígios, ao Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial Nomes 

de Domínio Firmas e Denominações, ao Centro de Arbitragem Voluntária Institucionalizada 

da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, à sociedade de propriedade intelectual 

Inventa, à sociedade de advogados PLMJ, ao Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, 

à Polícia Judiciária, ao  Estado Maior  da Força Aérea Portuguesa, à Marinha Portuguesa e 

ao Exército Português para os devidos efeitos e objetivos da Jupiter Editions. 

21 de fevereiro de 2022 

Raul Catulo Morais 

 

 

 

 


