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A Biblioteca  

“Um dos mal-entendidos que dominam 
a noção de biblioteca é o facto de se 
pensar que se vai à biblioteca pedir um 
livro cujo título se conhece.

Na verdade acontece muitas vezes ir-se 
à biblioteca porque se quer um livro 
cujo título se conhece, mas a principal 
função da biblioteca, pelo menos a 
função da biblioteca da minha casa ou 
da de qualquer amigo que possamos ir 
visitar, é de descobrir livros de cuja 
existência não se suspeitava e que, 
todavia, se revelam extremamente 
importantes para nós.

A função ideal de uma biblioteca é de 
ser um pouco como a loja de um 
alfarrabista, algo onde se podem fazer 
verdadeiros achados, e esta função só 
pode ser permitida por meio do livre 
acesso aos corredores das estantes”.

ECO, Umberto – A Biblioteca. - Lisboa: Difel, 
1987, p. 15-16.

Fruto da iniciativa, “Livros para a FA”, e tal como o ano anterior,
a Biblioteca vai uma vez mais, comemorar o “Dia Mundial do
Livro, e dos Direitos de Autor”.

Imbuída no espirito de comemorações, e aproveitando a
recente doação, proveniente da coleção particular da ex-aluna
Susana Fonseca, que tragicamente perdeu a vida num acidente,
a Biblioteca decidiu que o presente número de edição da
Newsletter fosse dedicada em sua homenagem, e torna público
o seu agradecimento.

Para que esta homenagem tivesse uma componente mais
afetiva, e não se limitasse à simples divulgação da
documentação doada, foi solicitado apoio aos Serviços
Académicos, amigos, e alguns professores.

Neste contexto, foi solicitado à mãe da Susana que escrevesse
uma carta, onde esta pudesse destacar alguns dos momentos
mais importantes da vida da sua filha. É com muito gosto, que a
Biblioteca divulga o conteúdo da carta.

Em virtude do dia 23 de Abril corresponder a um sábado, esta
exposição será inaugurada a 27 de Abril, pelas 15h:30’, na
Biblioteca, e contará com a Presença do Senhor Presidente da
FAUL, Professor Doutor João Pardal Monteiro.

Face ao recente desaparecimento do grande escritor, Umberto
Eco(1), e para comemorar o “Dia Mundial do Livro(2), divulga-se
um pequeno excerto da obra intitulada, “A Biblioteca“.

------------------------------
(1)Umberto Eco [1932-2016] - escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano.

(2) O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor (também chamado de Dia Mundial do Livro) é um evento

comemorado todos os anos no dia 23 de Abril, e organizado pela UNESCO para promover o prazer da leitura, a

publicação de livros , e a proteção dos direitos autorais.



 

 

Homenagem à minha querida e inesquecível filha  

Susana Marisa Pereira Fonseca 

  

Na sequência de ter doado à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, 

alguns livros e revistas de assinaturas que pertenciam à minha filha, foi-me pedido que 

escrevesse algo sobre ela. Eu, como mãe da Susana tinha muito para escrever e dizer sobre 

ela, mas não posso alongar-me, então vou resumir um pouco da sua história e dos seus 28 

anos vividos em família, entre colegas e amigos.  

A Susana nasceu em Lisboa a 11 de junho de 1979. Era uma criança divertida, curiosa e que 

facilmente demonstrava interesse pelo mundo à sua volta. Apreciava a “novidade”, a inovação, 

adorava explorar e conhecer.  

Lembro-me como se fosse hoje, do seu primeiro dia de escola, ia alegre e feliz. 

Detentora de uma energia contagiante, a Susana, SU para os mais próximos, estava sempre 

pronta para sair e divertir-se com os amigos e amigas. Era alegre, bem-disposta e muito 

comunicativa. Dava-se bem com toda a gente e tinha uma enorme capacidade de organização, 

o que lhe permitia arranjar tempo e solução para quase tudo! 

Desde cedo revelou um enorme gosto pela realização de atividades físicas, tendo sido o 

basquete o seu desporto de eleição. Integrou a equipa da Seleção Nacional ao serviço do Clube 

Desportivo do Olival Basto, ao qual pertenceu durante vários anos e onde mais tarde viria a 

ensinar aos jovens atletas aquela modalidade. 

Concluiu a licenciatura de Arquitetura de Gestão Urbanística na Faculdade de Arquitetura da 

UTL a 19 de setembro de 2003, área pela qual se interessou desde tenra idade. Apreciava a 

natureza, a simplicidade das coisas e ao mesmo tempo a complexidade da obra humana, a 

arte, a capacidade de criar e desenvolver dos grandes Senhores da arquitetura, algo que fazia 

questão de fotografar nos locais por onde passava. 

Participou em várias iniciativas relacionadas com a área para a qual se formou, destacando-se 

o Projeto intitulado “SHE - Sustainable Housing in Europe”, em 2004. 

Começou a trabalhar assim que terminou os estudos. Com uma vida inteira pela frente, logo 

pensou em conquistar a sua “independência”, planear o futuro, projetar os seus sonhos… com 

o auxilio dos seus pais tinha adquirido recentemente a sua casinha, estava muito feliz… 

A paixão pelo desporto e seu espírito aventureiro, levaram-na a experimentar novos desafios, 

entre eles alguns desportos radicais. No dia 16 de junho de 2007, enquanto praticava 

canyoning com um grupo de amigos, evento organizado por ela em jeito de comemoração do 

seu 28º aniversário, um inesperado e infeliz acidente tornou-se fatídico, roubando-lhe a vida… 

uma vida que auspiciava prosperidade e sucesso… uma vida que apesar de curta, deixa um 

legado de exemplo, de generosidade, coragem e determinação. 


