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A passagem numa simples artéria, em Sobrosa (Paredes), 
onde se lia “Travessa Maria Helena Pacheco Cunha. 
Roma - 1960. Ginasta Olímpica”, despertou o interesse 
e estimulou uma pesquisa sobre a pessoa e sobre o seu 
percurso desportivo.
Por outro lado, demos por nós a pensar que nem sempre 
conseguimos encontrar nomes de ruas de personalidades 
femininas, tal como tomámos consciência quando 
assistimos à apresentação de José Orlando Rocha, Paula 
Correia e Sara Faria denominada “As Figuras Femininas 
da Toponímia de Paredes”, no 3º Seminário da Hexágono1 
e mormente após a leitura do artigo no Público “Santas, 
mães, rainhas. Só 15% das ruas com nomes próprios são 
de mulheres”2: 

“há menos mulheres do que homens na toponímia 
portuguesa […] as mulheres representam cerca de 
15% do total dos antropónimos […]”

Como no Agrupamento de Escolas de Cristelo (AEC) 
temos uma área denominada R.I.C.  (Referencial de 
Integração Curricular), sendo uma das propostas de 
trabalho orientada para os Jogos Olímpicos, pelo que 

MARIA HELENA CUNHA
UMA ATLETA OLÍMPICA DE SOBROSA

Ângelo César Neto, Professor de Educação Física e RIC no Agrupamento de Escolas de Cristelo

Imagem 1: Coliseu 30 Janeiro de 1959 

pensámos que seria excelente dar a conhecer o seu 
percurso desportivo, visto que à primeira vista pouco 
conhecia da atleta em questão.

“Com o PPIP, o AEC concebeu, apreendeu, partilhou 
e avaliou um conjunto de medidas inovadoras, que 
ousaram mudar o currículo e as metodologias de 
ensino aprendizagem tradicionais. Agruparam-se 
disciplinas, rompeu-se com o conceito tradicional de 
grupo turma, construiu-se uma nova geometria dos 
espaços de aprendizagem e integrou-se o currículo, 
sobretudo através da concepção de Referenciais e 
Integração Curricular, lecionados e geridos com a 
colaboração dos alunos em cada oito semanas.-“3)

Concluímos que de uma boa percentagem de alunos 
deste Agrupamento que são de Sobrosa, após serem 
questionados, desconheciam por completo a atleta 
olímpica. Pela parte da Junta de Freguesia de Sobrosa, 
através do seu sítio na internet, ficamos a saber que havia 
sido feita uma distinção à sua pessoa, em 2018:

“O sétimo aniversário da reelevação à categoria de vila 
foi assinalado com uma sessão solene, realizada no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho de Sobrosa. Após as 

1 Paredes: Cultura & Sociedade, Escola Secundária de Paredes – 4 de maio de 2019.
2 In, COSTA, Rita Costa – “Santas, mães, rainhas. Só 15% das ruas com nomes próprios são de mulheres”, in Jornal Público, 8 de março de 2018.
3 In, “Plano de Inovação 2019/2022” (2019), Agrupamento de Escolas de Cristelo, Cristelo. (PPIP significa: Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica).



105intervenções dos vários representantes autárquicos, 
foram distinguidos com um voto de louvor da Junta de 
Freguesia os proprietários que cederam terrenos para 
a requalificação do centro da vila, num gesto singelo 
mas que se revelou muito sentido. Seguidamente, 
foram distinguidos dois desportistas naturais de 
Sobrosa, mas com percursos muito diferentes: Helena 
Cunha e Rafael Sousa. A professora Maria Helena 
Pacheco da Cunha Dias de Carvalho destacou-se 
pela sua participação nos Jogos Olímpicos de Roma 
(1960) na modalidade de ginástica artística individual 
feminina, tendo sido a mais jovem dos 70 elementos 
que naquele ano integraram a delegação olímpica 
nacional.[…]”

Este Agrupamento é um dos vários existentes em Portugal 
e pertence ao conjunto de instituições que estão envolvidas 
no Programa Educação Olímpica do Comité Olímpico 
de Portugal, neste caso desde 2019. Estabelecidos os 
contactos com o responsável do Programa e obtido a 
autorização, desafiámos a atleta para a realização de uma 
sessão síncrona por videoconferência, comemorando 
o Dia Olímpico (23 de junho de 2020), via Google Meet 
(Classroom), na qual alunos e professores entrevistariam 
Maria Helena Cunha, tal como aconteceu (imagem 2).

4 In, “Desporto na Escola - Educando para a Igualdade” (2009), Associação Portuguesa Mulheres e Desporto, Ed. COMISSÃO PARA A CIDADANIA E 
IGUALDADE DE GÉNERO, Lisboa, p. 7.
5 In, Entrevista cedida a David Sequerra, recorte de imprensa cedido pela atleta, sem referência a qual o Jornal (Talvez o “Jornal Mundo Desportivo”), 
nem a data precisa, percebendo-se que fora em 1960 antes da partida para os Jogos de Roma. 

Para além das pesquisas prévias realizadas, obtivemos 
informações preciosas neste encontro, na partilha de 
testemunhos (fotografias, estórias, recortes de imprensa, 
textos, entrevistas, etc.), para além dos valores veiculados 
pelo seu testemunho e das belas estórias contadas aos 
alunos. Tal como diziam Joaquim Videira e Rita Nunes, 
em e-mail em julho de 2019, enviado como responsáveis 
do Programa Educação Olímpica, “Estamos a menos de 1 
ano do início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020! Conhecer 
e compreender os Jogos Olímpicos é importante para os 
celebrarmos em toda a sua plenitude. Pretendemos que 
os jovens sejam inspirados com as histórias e os feitos 
dos atletas para contribuírem para a construção de um 
Mundo melhor através do desporto.”
Por outro lado, tivemos bem presentes, com a sua ajuda e 

Imagem 2: videoconferência

Imagem 3: Comitiva Portuguesa JO 1960

testemunho, a oportunidade de fomentar
“Uma educação voltada para os valores da cidadania 
que se fundamente no desenvolvimento de práticas 
coeducativas e vise a igualdade de género não se 
coaduna com concepções estereotipadas do feminino 
e do masculino” 4

 Maria Helena Cunha (MHC), atualmente com 77 anos, 
é natural de Sobrosa (Paredes), tendo ido viver para a 
Capital em criança. Conseguiu chegar a Atleta Olímpica 
em 1960 (ginástica), nos Jogos da XVII Olimpíada em 
Roma, que tiveram início a 25 de Agosto, fazendo parte 
da Comitiva Portuguesa (imagem 3), com apenas 16 
anos de idade, atleta mais jovem da delegação olímpica 
“benjamim”.

Mas como é que uma menina vinda da aldeia para a 
grande cidade consegue integrar o Lisboa Ginásio Clube 
e evoluir de tal forma, até ser convocada para o evento 
maior do desporto!? A atleta contou-nos como conseguiu 
ingressar nas aulas de ginástica, quando confidenciou 
ao seu pediatra a sua ingénua aspiração de fazer 
ginástica para ir aos Jogos Olímpicos… E de facto saiu do 
consultório com uma recomendação para fazer ginástica 
corretiva! Numa entrevista ao jornalista e redator Daniel 
Sequerra, em 1960, a “grã-senhora da ginástica nacional” 
revelou que  

“[…]dos 9 aos 11 fui discípula do prof. Aníbal Ramos 
e logo a seguir obedecendo a incontível vocação, 
passei para as classes pré-aplicada e aplicada, sob a 
orientação do prof. Sammer.”5

Na época havia outras atletas que se destacavam, como a 
sua “rival”, colega de equipa e amiga Maria Teresa Seixas, 
assim como outras ginastas mais velhas e com mais 
experiência. Apesar de poucas internacionalizações, 
com apenas uma ida a Espanha competir (2º Encontro 
Portugal Espanha – Madrid), assim como a competição 
em território nacional com outras atletas estrangeiras 
(1º Encontro Portugal - Brasil 1ºs Jogos Luso-Brasileiros 
- Lisboa), Mª Helena Cunha já tinha alguma experiência 
competitiva, assim como algumas exibições para 
grandes públicos, como, por exemplo, no Coliseu de 
Lisboa (imagem inicial).
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Imagem4: Exibição nas paralelas

6 In, “Constituição do COP e preparação pré-olímpica das federações”, ARCHEEVO - Arquivo do Comité Olímpico de Portugal.
7 In, NATÁRIO, A., 2016.
8  In, Jornal Record – “Problema atual do desporto português”, Entrevista a Eng. Nobre Guedes, pres. Do Comité Olímpico”, nº 626, ano VIII, 29 de junho 
de 1957.

O maior destaque destas participações centrar-se-ia no 
número de atletas que participaram nesta Olimpíada, em 
especial as atletas do género feminino, e não para já nos 
resultados alcançados. Na ginástica feminina, Portugal 
foi representado por Helena Cunha, Esbela da Fonseca 
e Dália Cunha. É importante relembrar que nesta altura 
estas atletas tinham que fazer todos os aparelhos: trave, 
solo, cavalo e paralelas assimétricas. A preferência de 
MHC era para os exercícios de “mão livres”, no solo. 
Com a vinda do professor alemão Joseph Sammer, que 
foi professor de Mª Helena Cunha e de outras atletas, 
com a sua experiência e novidades introduzidas, a 
qualidade de preparação melhorou significativamente. 
A preparação pré-olímpica para 1960 foi muito exigente, 
como se esperaria e se pode inferir pela correspondência 
existente da época entre a Federação Portuguesa de 
Ginástica e o Comité Olímpico. No Ofício nº 3 /60, de 5 de 
janeiro de 1960 dessa Federação, pode ler-se:

“[…] esta Federação envida os seus esforços no sentido 
de que a Ginástica Portuguesa se faça representar nos 
jogos de Roma por: 3 ginastas femininos; 3 ginastas 
masculinos. As primeiras, pelas provas até agora 
prestadas, devem sair de entre as ginastas Dália 
Cunha Sammer, Esbela da Fonseca, Maria Teresa 
Seixas, Maria Helena Cunha, Cacilda Roque e Maria 
Ramira Marques, independentemente de qualquer 
outra ginasta que, entretanto, se revele mas que 
ainda não está em observação.[…]No que respeita 
ás ginastas femininas, os treinos estão a fazer-se 
regularmente, sob orientação do prof. Sammer, 
no Lisboa Ginásio Clube, a que todas pertencem. 
É evidente, porém, que o tempo de treino de que 
dispõem é insuficiente, pelo que esta Federação 
pensa contratar uma sala onde, fora do âmbito do seu 
Clube, as ginastas possam tirar o melhor proveito de 
treinos especiais.”6

Foi notória a reação deste Comité e Federação aos 
problemas propalados anos antes, daí a referência e 
passagem de outros técnicos estrangeiros de renome 
por Portugal, apesar da necessidade referida de uma 
treinadora para as ginastas femininas, ou até mesmo 
filmes dos exercícios obrigatórios, etc. Os seguintes 
técnicos terão passado por cá: Philippe Déhanne (Suíço) 
e prof. Tarkiainen (Finlandês). Por certo, ainda não 
estariam esquecidas as notícias em relação aos Jogos de 
1952: 

”maior excursão desportiva de todos os tempos, jamais 
organizada no nosso país”, tal como o trissemanário 
desportivo “A Bola” classificava a delegação de 71 
atletas […] que se preparava para viajar no navio 
Serpa Pinto, na companhia de mais de 400 pessoas, 
cujo objetivo era ir a Helsínquia assistir à XV edição 
dos Jogos Olímpicos da era moderna” 7

Talvez seja relevante dar destaque à crónica de Lança 
Moreira, no Jornal Record em 1952, relativamente à 

questão “Os Jogos Olímpicos vistos pelo lado português…”. 
Aí se questiona o desempenho dos atletas portugueses 
nos Jogos, nomeadamente os ginastas. Talvez por essas 
e outras razões, em 1956 não houve (uma vez mais) a 
participação de ginastas portuguesas nos Jogos Olímpicos 
de Melbourne.
De referir que, nestes Jogos, Portugal participou apenas 
em duas modalidades: Vela (com 5 participantes) 
em Melbourne e Hipismo (com 7 participantes) em 
Estocolmo, cidade para onde fora deslocado o evento, 
dado haver quarentena para os animais a entrar na 
Austrália.
Atente-se que, em 1957, havia tomado posse um novo 
presidente do Comité Olímpico, Eng. Nobre Guedes, o 
qual aquando de entrevista no seu primeiro ato público 
revelou 

“As dificuldades para reunir uma representação 
nacional que satisfaça as legítimas aspirações do 
desportista lusitano nos Jogos Olímpicos não são de 
agora.” 8

Contudo, muito antes, em 1953, no rescaldo dos Jogos 
de 1952, já havia a consciência de que “Isto não quer 
dizer, evidentemente, que a nossa bitola desportiva seja 
satisfatória. Mas não foram os Jogos que vieram provar 
as nossas deficiências, todas conhecidíssimas.”, como se 
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Imagem5: Chegada a Roma - 1960

9 In, “Desporto na Escola - Educando para a Igualdade” (2009), Associação Portuguesa Mulheres e Desporto, Ed. COMISSÃO PARA A CIDADANIA E 
IGUALDADE DE GÉNERO, Lisboa.
10 In, “Desporto na Escola - Educando para a Igualdade” (2009), APMD, Ed. CCIG, Lisboa, p. 102.
11 In, NATÁRIO, A., 2016.

pode ler no jornal Diário da Manhã, pela mão do próprio 
Eng. Nobre Guedes.
Será importante relembrar que, só em 1928, as mulheres 
tinham sido autorizadas a competir pela primeira vez na 
ginástica. Só em 1952, em Helsínquia, é que houve ginastas 
portuguesas a participarem pela primeira vez nos Jogos 
Olímpicos, 40 anos depois dos atletas masculinos (1912) 
e 56 anos depois da criação dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna. Essas atletas foram as ginastas Dália Cunha, 
Natália Cunha e Silva e Maria Laura Amorim, atletas do 
Ginásio Clube Português, as quais participaram na estreia 
dos Concursos Individuais de Ginástica.

“Por fim as mulheres foram autorizadas a competir 
em Atletismo e Ginástica (1928, Jogos da IX 
Olimpíada, Amesterdão) e foi a primeira vez que os 
Jogos sofreram um “boicote”. As excelentes atletas 
britânicas recusaram participar nas provas de 
Atletismo por considerarem que um programa tão 
reduzido constituía uma afronta para as mulheres.” 9

Nunca nos esqueçamos de que as mulheres estavam 
interditas de participar na primeira edição dos Jogos 
Olímpicos da Era Moderna, em 1896, Atenas:

“uma olimpíada com mulheres seria irrealista, sem 
interesse, inestética e imprópria – ... seria uma pseudo 
Olimpíada.” 10

O próprio Pierre de Coubertin dizia, o papel das mulheres 
nos Jogos Olímpicos deveria ser, essencialmente, 
como nos antigos torneios, coroar os vencedores! Mas, 
gradualmente, as desigualdades observadas foram 
sendo corrigidas, assim como a discriminação em 
função do sexo. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1960, 
foram os primeiros a serem transmitidos pela televisão 
para vários canais de diferentes países, onde milhões 
de pessoas puderam assistir aos Jogos, sem saírem de 
casa. Nestes jogos participaram mais de 5.000 atletas 
no seu total, sendo apenas 610 do género feminino. 
Veja-se a determinação de MHC, a sua maturidade e o 
que a sua emancipação terão permitido. Logo aquando 
da sua chegada a Lisboa vinda dos Jogos, após convite 
para entrevista na região do Algarve, acedeu, tendo 
sido tirada a fotografia com o momento inicial do 
exercício obrigatório de mãos livres e o maillot usado na 

Imagem 6: Na praia em Portimão

competição de Roma.
Vejamos, a título de exemplo, como a presença das 
mulheres no desporto ainda estava muito condicionada, 
pelas situações exíguas de preparação e até ainda por 
algumas  atitudes observáveis, mesmo vindas de um 
ex-ginasta, pai de Helena Villalva, só porque a mãe não 
podia acompanhar a filha:

“Os exercícios físicos, praticava-os em chão de 
cimento ou de pedra, por isso os joelhos andavam 
sempre esfolados e hoje sofre da coluna. No liceu, 
desistiu das aulas, as professoras de ginástica 
ensinavam sentadas à secretária, de casaco vestido 
e escalfeta nos pés. Mesmo assim, conseguiu ser 
selecionada para os Jogos Olímpicos, mas não chegou 
a ir… o pai não a deixou.” 11

Pelo pouco que ainda conhecemos de Mª Helena Cunha, 
afigura-se ser uma pessoa atenta a todos os fenómenos 
vivenciados no seio do Movimento Olímpico. Referiu-
-nos, na primeira pessoa e com emoção, a admiração e 
expetativa que nutria pelas atletas que reconhecia como 
seus ídolos, tanto na ginástica como em outros desportos, 
contando episódios ocorridos na Aldeia Olímpica, quando 
avistava os nomes sonantes do desporto da época, como:  
Cassius Clay (ou Muhammad Ali, nome muçulmano), Abebe 
Bikila; Wilma Rudolph, a “Gazela Negra”, Larissa Latynina 
e outras atletas da União Soviética (URSS) de ginástica.



108 que ilustram este artigo, os dois documentos redigidos 
nos seus últimos anos de docente na altura Escola 
Básica 2,3 Nuno Gonçalves, atualmente Agrupamento 
de Escolas Nuno Gonçalves (Lisboa), os quais clarificam 
a sua mensagem de esperança a veicular às novas 
gerações, principalmente aos jovens que com quem 
tanto gosta de falar. Relembremos que Mª Helena 
nunca foi muito dada a homenagens nem a grandes 
luzes da ribalta, mas acedeu a partilhar connosco 
muitas estórias porque havia jovens envolvidos, em 
especial sendo alguns deles da sua terra natal. 
Por último, em jeito de conclusão, e dando o mote para 
novos desafios, sendo também uma mensagem de 
esperança, revelam-se aqui excertos da sua “Oração 
de Sapiência”, ao fim de 41 anos de docente, intitulada 
“Novos Contos e Histórias de Proveito e Exemplo” e do 
seu Manifesto “E desporto é isto – Manifesto Desportivo 
do Clube de Voleibol” que encerram algumas ideias 
para percebermos melhor a professora, a atleta, a mãe, 
a pessoa e a nossa conterrânea Maria Helena Pacheco 
da Cunha (Carvalho).

ORAÇÃO DE SAPIÊNCIA
“Por paradoxal que pareça, gostando eu de ser 
professora, não gosto de dar lições. Gosto sim 
de ajudar os outros, recorrendo para isso aos 
conhecimentos que tenho. […]
Podia até alguém ser muito criativo, inteligente, 
trabalhador, solidário, justo, muito honesto, mas, 
se não tivesse dinheiro, as portas ser-lhe-iam 
fechadas!
Infelizmente é um pouco isto que se vê na nossa 
sociedade, mas não é isto que se vê na Escola 
Pública. Ninguém aqui fica de fora. Ninguém 
aqui deixa de poder aprender, de ter amigos, de 
ter acesso àquilo que a Escola tem para oferecer.
Em suma, ninguém é excluído, aqui dentro, de 
poder ser feliz. […]”

MANIFESTO
“Desporto são mãos que se dão, se agarram, se 
apertam, se ajudam e cooperam.
Não são mãos que se fecham em murro, crispadas, 
enraivecidas, violentas, agressivas.
Desporto é: Alegria de estar bem com os outros e 
consigo próprio.
Não é: Protagonismo, stress, fúria de ganhar.
Desporto é: Conhecer-me e aceitar o que sou, 
tentando ir sempre mais além.
Não é: Intrujar-me a mim e aos outros, criando 
uma imagem daquilo que não sou e nunca poderei 
ser, porque na realidade não sou EU.

Imagem 7:Desfile no Estádio Olímpico

Revelou ser uma pessoa muito sensível e conhecedora 
das grandes questões políticas, sociais e até 
humanitárias que têm ocorrido em torno do desporto 
e, em especial, dos Jogos Olímpicos, proporcionando-
nos bons momentos de reflexão e deliciando-nos com 
as suas experiências, mesmo à distância. MHC tinha 
consciência do seu potencial e das suas qualidades 
atléticas, compreendendo com lucidez as grandes 
diferenças de evolução e posicionamento, perante 
o desporto, de uma sociedade portuguesa em pleno 
Estado Novo e outras nações, como a URSS e outras.
Nos contactos via telemóvel e depois via 
videoconferência, Mª Helena Cunha revelou-nos que 
foi professora de Matemática e mais tarde de Educação 
Física, tendo sido a primeira ginasta olímpica a 
frequentar o antigo INEF – Instituto Nacional de 
Educação Física, atualmente FMH – Faculdade de 
Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa. A 
atleta sempre quis ser professora de Educação Física, 
mas a sua família achou que essa profissão não seria 
tão prestigiante, até pelo facto do seu vencimento ser 
inferior ao dos outros professores, na época em causa. 
Esse seu desígnio já era referido na entrevista que foi 
realizada pelo ilustre David Sequerra, antes da sua ida 
para Roma. 
Mª Helena confessou-nos que sempre disse aos seus 
alunos que a Matemática era para “brincar”, enquanto 
que a Educação Física era uma coisa muito séria. 
Revelou-nos que nas suas aulas de Educação Física 
abordava conteúdos matemáticos, algo que para a época 
era já inovador. Esta atitude pedagógica revelada foi 
importante ter sido dada a conhecer, no sentido em que 
muitas dos desafios propostos no referido RIC exigem 
uma abordagem interdisciplinar na sua resolução, 
promovendo nos alunos uma plasticidade cognitiva e 
flexibilidade no recurso a diferentes competências.  
Na troca de correspondência via e-mail, endereço esse 
que assina como Helena Carvalho, partilhou connosco 
e com muito agrado nosso, os seus recortes de jornal e 
outros documentos pessoais que guardou nestes anos, 
revelando-nos que havia perdido tudo o que havia 
recolhido na sua estada no Jogos de Roma, na viagem 
de regresso por extravio da sua bagagem, no aeroporto.
Dessas partilhas, destacamos, para além das fotografias 



109Desporto é: Ter a resposta certa para a solidão 
(quer em relação aos outros, quer consigo 
próprio), para o não saber o que fazer com o tempo 
e as energias que nos sobram, para o encontro 
com o equilíbrio e a beleza.
Não é: Treinar em excesso, comprometer a 
saúde, limitar horizontes, tecer a sua própria 
desventura.
Desporto é: Um apelo forte a todas as minhas 
capacidades físicas e intelectuais.
Não é: Um agir disparatado ao sabor das minhas 
emoções.
Desporto é: O querer vencer-me com a ajuda/
oposição do outro.
Não é: Ter o gozo de derrotar o outro.
Desporto é: Aceitar com humildade o ter 
conseguido vencer todas as dificuldades, 
percebendo que só pelo esforço e determinação 
é que consigo ultrapassá-las.
Não é: Vangloriar-me com o que consegui. O 
tempo que desperdiçar em pavoneio vai ser 
preciso para os próximos desafios.
Desporto é: Aceitar de bom grado a vitória dos 
outros. É obter, por sua via, a confirmação do que 
é possível.
Não é: Não entender que pode e deve haver e é 
bom até que haja sempre, alguém que consiga 
melhor que nós.
Desporto é tudo isto e muito mais – é Vida!
Este é o Desporto que praticamos no nosso 
Clube, que queremos na nossa Escola, na nossa 
Freguesia, na nossa Cidade, no nosso País e no 
Mundo inteiro!
Não nos poderemos esquecer que somos todos 
responsáveis! “

Observação: 
Este artigo resulta do trabalho de RIC 4 do ano 2019/2020, no qual 
participaram os docentes Mª José Carvalho, José Firmino Barbosa e 
Helena Quinta, coordenados por Sandra Pinto, para além de vários 
alunos  do 6º ano, 4º turno (4º período letivo), que graças a eles, muitas 
das informações obtidas resultaram das suas questões pertinentes. 
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