Voto de Pesar n.º _289/XIII
Pelo falecimento de Maria Helena Rocha Pereira
Nascida no Porto, em 1925, morreu no passado dia 10 de abril, aos 91 anos, Maria Helena
Rocha Pereira.
Licenciada e doutorada em Estudos Clássicos na Universidade de Coimbra, em 1956, com a
tese Concepções helénicas de felicidade no além: de Homero a Platão, foi a primeira mulher
doutorada na Universidade de Coimbra e a primeira mulher professora catedrática daquela
universidade, onde deu aulas até se jubilar em 1995, tendo-se mantido durante décadas
como o rosto dos Estudos Clássicos em Portugal.
Especializou-se na Universidade de Oxford e publicou mais de 300 livros e artigos, em Portugal
e no estrangeiro. Entre as suas obras mais conhecidas estão os dois volumes dos Estudos de
História da Cultura Clássica, as suas compilações de textos gregos e latinos, e as traduções
que fez das grandes tragédias de Sófocles e Eurípides, obras que a tornaram responsável
maior pela divulgação da cultura clássica a várias gerações.
Em sua honra a Fundação Eng. António de Almeida instituiu o prémio que traz o seu nome.
Foi várias vezes premiada, por exemplo em 1989, com o prémio P.E.N. Clube Português de
Ensaio, pela obra Novos ensaios sobre temas clássicos na poesia portuguesa ou em 2006 com
o Prémio Troféu Latino, da União Latina. Em 2010, recebeu o Prémio Vida Literária, atribuído
pela Associação Portuguesa de Escritores.
Numa época em que o imediatismo impera e em que o estudo dos clássicos é relegado para
um plano menor, Maria Helena Rocha Pereira continuava a educar-nos para o que acreditava
ser essencial: que a Humanidade deve pugnar pelo primado do pensamento e que o estudo
do latim e do grego na educação, é basilar para percebermos o homem contemporâneo.
Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo
falecimento de Maria Helena Rocha Pereira e endereça aos seus familiares, amigos e
admiradores as suas sentidas condolências na convicção de que o seu legado é perene e que
as atuais e futuras gerações muito terão ainda a aprender com aquilo que nos deixa.
Palácio de São Bento, 20 de abril de 2017.
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