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I know it as I know that…1 
 
1-  A frase “eu sei …“  exprime a disponibilidade para acreditar em certas coisas.  
 
9- “Eu sei que o gelo queima como o fogo”2 , sei isto, assim como sei que o gelo é o   estado sólido 

da água e que o seu ponto de fusão é de 0°. 
 
7- Eu sei que a terra existia muito antes do meu nascimento, assim com sei que  existem outros 

planetas.  
 
1- Há livros que descrevem tudo isso e “esses livros não mentem”, mesmo sendo   livros pequenos, 

não duvido deles, porque vi imagens de livros com as mãos geladas.  
 
3- Eu sei isso porque está escrito, e porque escreveram fogo com a palavra gelo, acreditamos nisso.  
 
2– Kuiper, descobriu duas luas de planetas do sistema solar, “Não posso deixar de acreditar...” eu li 

sobre isso, e sobre  os Cryovolcanoes (Icy volcano) de essas Luas, vulcões enregelados, 
nitrogénio tipo "geyser" que se formam onde o líquido penetra na cobertura do gelo.  

 
0.0– Alguém que duvidasse que os Vulcões enregelados de luas geladas  e possivelmente de outros 

objectos astrónomicos de baixas temperaturas (Trans-Neptunian object) “já existiam há 100 anos, 
poderia ter uma dúvida cientifica ou, então filosófica.” 

 
8-  Não duvido, eu já vi escrito, eu já li que houve quem provocasse um incêndio no meio de um 

Iceberg.  O tempo congela, existem provas disso, “Mas não só eu sei ou acredito em tudo isso, 
mas os outros também o fazem. Ou antes, eu acredito que eles acreditam nisso.”3 

 
 
 
Para imagens ou mais informações, contacte Nuno Lapa através dos contactos da Galeria Pedro Oliveira ou [+351] 91 849 47 94 

 
  

                                                 
1  "I know it as I know that my name is L.W." 
2 António Saez 
3 Ludwig Wittgenstein 


