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Introdução 
Em Portugal, o Estado Novo esforçou-se por conservar a mulher no seu posto 

tradicional, como mãe, dona-de-casa e em quase tudo submissa ao marido. A 

Constituição de 1933 estabeleceu o princípio da Igualdade entre cidadãos perante a Lei 

e a «negação de qualquer privilégio de nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo 

ou condição sexual». No entanto, logo a seguir vinha uma pequena cláusula que 

justificava, através de um facto biológico – a «natureza» - e  de um factor ideológico – o 

«bem da família» -, as excepções ao princípio de igualdade constitucional: «salvo, 

quanto às mulhers, as diferenças da sua natureza e do bem da família». 
A lei portuguesa designava o marido como chefe de família, de onde resultava 

uma série de incapacidades para a mulher casada, contrariamente à mulher solteira, 

que era considerada cidadã de plenos direitos: a 

mulher não tinha direito de voto, a mulher não 

tinha possibilidade de exercer nenhum cargo 

político, e, mesmo em termos da família, a mulher 

não tinha os mesmos direitos na educação dos 

filhos. 

Em 1932, em resposta a uma pergunta de António Ferro sobre qual seria o papel 

destinado à mulher no novo governo e regime, o recém-empossado Presidente do 

Conselho de Ministros, Oliveira Salazar, afirmou que «…a mulher casada, como o homem 

casado, é uma coluna da família, base indispensável de uma obra de reconstrução moral» e «a sua 

função de mãe, de educadora dos seus filhos, não era inferior à do homem». Segundo ele, devia-

se deixar «o homem a lutar com a vida no exterior, na rua… E a mulher a defendê-la, no 

interior da casa». 

 

Nos anos 40, uma mulher casada, da classe alta, não saía à rua sozinha. Os 

espaços públicos, como cafés, eram destinados aos homens, e recusavam-se a servir 

uma mulher que não estivesse acompanhada por alguém do sexo masculino. 

No que diz respeito à questão profissional, a mulher não tinha direito de acesso a 

determinados lugares que se considerava que deviam ser ocupados por homens. A 
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magistratura, a diplomacia e a política são apenas alguns dos exemplos de sectores 

profissionais a que a mulher não podia aceder. 
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Do “Código Seabra” ao Código Civil de 

1967 
Durante o periodo do Estado Novo, continuo a vigorar o Código Civil 

napoleónico de 1867, chamado “Código Seabra”, que discriminava a mulher. Embora 

tenha sofrido algumas alterações, benéficas para as mulheres, durante o interregno 

republicano-liberal, os traços discricionários do texto de 1867 voltaram em força com o 

Código do Processo Civil de 1939 e mantiveram-se quase intocáveis até à entrada em 

vigor do novo Código Civil de 1967. 

Segundo o “Código Seabra”, a mulher casada devia residir no domicílio do 

marido (art. 49.º). Esta também devia prestar obediência ao esposo (art. 1185.º), 

acompanhá-lo por todo o lado, excepto para o estrangeiro (art. 1186.º) e não podia, por 

outro lado, sem o seu consentimento hipotecar, adquirir e alienar bens ou contrair 

obrigações, publicar escritos. Além de perder automaticamente a nacionalidade quando 

se casava com um estrangeiro, a mulher também não podia reservar para si a 

administração dos seus bens, mas apenas a de um terço dos 

rendimentos. Reintroduziu também o poder concedido ao 

marido de requerer a entrega e «depósito» judicial da mulher 

casada. Este possibilitava ao marido, em caso de saída da 

mulher da casa familiar, exigir judicialmente que ela fosse aí 

compulsivamente «depositada» em sua casa. 

Quando, em 1967, entrou em vigor o novo Código Civil, 

que substituiu, cem anos depois, o “Código Seabra” a 

autoridade masculina continuo a prevalecer, pois o marido permanecia como “chefe da 

família”, compedindo-lhe nessa qualdidade representá-la, e decidir em todos os actos 

da vida conjugal em comum (art. 1674.º) excepto se ele estivesse ausente ou a cumprir 

pena na prisão (art. 1678.º) e aí mulher continuava obrigada a adoptar a residência do 

marido, a ser responsabilizada pelo governo doméstico mesmo se estivesse um 

emprego (art. 1671.º) e a estar impossibilitada de exercer comércio ou movimentar 
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depósitos bancários sem o consentimento do marido, excepto no exercício de dona de 

casa ou como administradora de bens.  Apesar de ser de ambos o poder paternal, só o 

pai podia, como chefe da família, defender, representar, emancipar e administrar os 

bens dos filhos, enquanto a mãe só o podia substituir em caso de impedimento dele. 
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Eleições 
Em  1931, a Ditadura Nacional estabeleceu, através do Decreto n.º 19 694, dia 5 de 

Maio que «as mulheres, chefes de família viúvas, divorciadas ou separadas judicialmente e as 

mulheres casadas cujo marido está ausente nas colónias ou no estrangeiro» podiam pertencer a 

corporações administrativas inferiores, nomeadamente às junstas de freguesia.  

No ano seguinte, nova lei possibilitou o sufrágio feminino e a elegibilidade para 

a Assembleia Nacional (AN) e para a Câmara Corporativa (CC) às mulheres com mais 

de 21 anos, às solteiras com rendimento próprio ou que trabalhassem, e às chefes de 

família e às casadas com diploma secundário ou as que pagassem determinada 

contribuição predial.  

Assim, em 1934 foi o ano da eleição das três primeiras deputadas à AN – Maria 

Guardiola, Domitília de Carvalho e Cândida Parreira – e também o ano em que o 

Estado Novo se tornou o primeiro regime português a abrir a mulheres a porta do 

hemiciclo e a conceder o voto a algumas mulheres, embora tivesse continuado a 

persistir uma desigualdade entre eleitores e eleitas. 
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Educação 
Taxa de analfabetismo por sexos (população maior de sete anos) 

 

Anos Analfabetismo 

Feminino 

Analfabetismo 

Masculino 

Total 

1930 69,9% 52,8% 61,8% 

1940 56,1% 41,2% 49,0% 

1950 47,7% 32,4% 40,4% 

1960 36,7% 24,9% 31,1% 

 

A taxa de analfabetismo em Portugal, foi o mais alto da Europa e foi sempre 

maior entre as mulheres do que entre os homens. 

Nos livros escolares estava explícito que à mulher competia-lhe os cuidados 

domésticos, educação dos filhos e 

prestar ao marido os deveres conjugais 

e a submissão que lhe eram devidos 

como chefe de família. 

O livro da Primeira Classe, 

aprovado como livro único, durante 

décadas, pelo Estado Novo, apresenta 

a abrir, antecendo os textos, duas páginas de gravuras com meninas e, no final, duas 

páginas de gravuras de meninos.  

Cada par de páginas representa as crianças em diversas tarefas que, claramente, 

evidenciam a intencionalidade do projecto pedagógico. Nas duas páginas prévias ao 

texto, as imagens mostram meninas a lavar a roupa, varrer, passar a ferro, estender 

massa com o rolo, cozinhar, lavar o chão, pôr a mesa, dar o biberão ao bebé, passeá-lo 

no carrinho, regar as flores do jardim. Nas páginas que encerram o livro, surgem os 

trabalhos e os dias dos meninos, na carpintaria, pescando, colhendo frutos no pomar, 

no ofício de jardinagem, tocando música, pintando em cavalete, dando comida aos 
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pássaros. A iconografia assinala assim a ordem social 

entendida como natural: meninas e meninos nos seus 

lugares. 

Na realidade, bastaria a análise iconográfica para 

concluir sobre a perspectiva ideológica e a prática social do 

regima fascista relativamente à divisão sexual das esferas de 

actividade. Para o sexo feminino o universo interior: a casa, 

os filhos, ou seja, a reprodução de gestos e da prole. Para o 

sexo masculino, o trabalho produtivo, a criatividade e até o 

ócio.  

Desde 1927, que o regime começa a esboçar o seu paradigma educativo, que 

reforçará agressivamente a partir de 1930. Entre o início e a plenitude do sistema, 

observa-se uma mesma lógica de continuidade. 

Deus, Pátria, Familía surgem como paradigma das lições do regime e da lição de 

Salazar, o chefe. O processo de ideologização, de que é investido todo o ensino, 

omnipresente,  nos textos, nas imagens, nas actividades escolares e extra-escolares, 

apresenta como vertentes o nacionalismo, a religião, a moralização, o culto ao chefe, a 

obediência aos superiores, a imobolidade social, o esírito corporativo, a difrenciação dos 

pápeis sexuais.  

 

«À mulher competem sobretudo os cuidados domésticos, manter o asseio, a ordem e alegria no 

lar, cuidar dos filhos, sobretudo nas primeiras idades, tornar a casa atraente e acolhedora, prestar 

ao marido a deferência e submissão que lhe deve 

como chefe de família», lê-se num manual de 

Educação Moral e Cívica que consta do 

programa escolar nos anos 40. 

Em 1956, instituiu-se o ensino 

primário obrigatório, 3 anos para as 

mulheres e 4 anos para os homens, 

passando, em 1960, os 4 anos como ensino 

primário obrigatório para ambos os sexos.  
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Discriminações e 

restrições profissionais 
Além do impedimento do trabalho feminino 

em certos sectores e profissões, havia também 

restrições de vária ordem, impostas a certas 

profissionais. As professoras primárias tinham que 

pedir autorização ao Ministério de Educação Nacional 

(MEN) para se casarem, ou seja só podiam casar com alguém da sua classe social. 

Enquanto outras profissionais eram impedidas de contrair matrimónio. Entre estas 

contaram-se as telefonistas da Anglo-Portuguese Telephone, o pessoal feminino do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, as hospedeiras de ar dos Transportes Aéreos 

Portugueses (TAP) e as enfermeiras dos Hospitais Civis.  

Em 1927, o governo da Ditadura Militar proibiu às mulhers o trabalho industrial 

durante as quatro primeiras semanas depois do parto e o trabalho nocturno, 

subterrâneo ou violento. Em 31 de Março de 1932, o governo da Ditadura Nacional 

começou por assinar a convenção internacional relativa ao trabalho feminino na 

industria, que impedia às mulheres, nomeadamente um horário superior a 11 horas e 

laboração nocturna, entre as dez da noite e cinco da manhã. Assim o trabalho feminino 

passou, a ser permitido só entre as 7 e as 20 horas, na indústria, e entre as 9 e as 18 

horas, nos escritórios, embora estas limitações nem sempre tenham sido cumpridas. 

Entre as indústrias transofrmadas “femininas” contaram-se a indústria têxtil, a 

indústria do tabaco, onde a percentagem das mulheres quase duplicou, representando 

quase 80% do pessoal desse sector em 1950. As mulheres também eram numerosas na 

indústria do calçado e vestuário, na indústria alimentar e na indústria de papel e 

cartonagens, mas integravam de forma diminuta as indústrias extractiva e metalúrgica, 

e quase não existiam nas obras públicas, devido à proibição do exercício de uma 

profissão nesse sector. 
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Entre os trabalhos tradicionalmente femininos, 

contaram-se também, por outro lado, a educação – 

nomeadamente o professorado primário – e a assistência, 

onde as percentagens de mulheres representavam, 

respectivamente, 69,2 % e 54,1%.  
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Crimes “femininos” 

Prostituição: 
A prostituição, inicialmente regulada , no Estado Novo, por via administrativa e 

não por lei, não era proibída e só construía crime quando exercido relativamente a 

menores. As mulheres que fossem encontradas em vadiagem ou em pleno acto sexual 

eram presas e matriculadas como prostitutas enquanto aos clientes nada acontecia. 

Nos anos trinta, foi proposto um regulamento para reprmir a “imobilidade nas 

ruas”, a prostituição e a mancebia (projecto que defendia que não se podia proibir 

totalmente a prostituição equiparando-a a fruto grave, ao menso que se considerasse 

como cometendo crime punível a toda a mulher que se prostituísse antes do 21 anos, a 

mulher casada com filhos ou irmãos menores e a que não estivesse “matriculada” pela 

polícia sanitária como “tolerada”. As toleradas deviam ser concentradas em casas de 

passe num único bairro longe das igrejas, escolas, quartéis, praças ou ruas com 

trânsito). Mas foi finalmente proibída em 19 de Setembro de 1962 pelo Decreto-Lei n.º 

44 579, que impôs o encerramento das casas toleradas a partir de 1 de Janeiro do ano 

seguinte e equiparou as prostitutas a “vadios”, sujeitando-as a um ano de prisão e a 

multas. 

Aborto: 
Apesar de ser clandestino, o aborto já se praticava nesta altura, sendo realizado 

em condições muito precárias, contribuindo para as elevadas taxas de mortalidade 

materna. Os métodos contraceptivos eram moralmente proibidos, logo a sua utilização 

era muito limitada, tornando-se mais conhecidos na década de 60.  A venda das 

substâncias venenosas ou abortivas, sem legítima autorização, eram consideradas 

crimes contra a saúde pública, punidos com prisão coreccional de mais de três meses e 

multa.  
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Adulério: 
O adultério da esposa era punido com prisão de dois a oito anos, sendo a mesma 

pena aplicada ao “co-réu adultério, sabedor de que a mulher é casada”, embora fossem 

só admissíveis só provas em flagrante delito ou por escrito. Já o homem casado 

adúltero, era condenado a uma simples multa que podia ir de três anos do seu 

rendimento. 
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A Obra das Mães para a Educação 

Nacional 
Em 1936, o ministro da «Educação Nacional», Carneiro Pacheco criou a primeira 

organização estatal de mulheres, a Obra das Mães pela Educação Nacional. 

A 12 de Fevereiro, o Diário da Manhã noticía a criação da OMEN, dada a 

urgência de «congregar as mães portuguesas numa cooperação activa e generosa com o Sr. 

Ministro de Educação Nacional na companha necessária de defesa da família, pela difusão das 

melhores regras de higiene e puericultura, a prática das virtudes cristãs do lar e auxílio aos 

educadores em tudo o que respeita a educação física, intelectual e moral.» 

O ministro definiu os três objectivos da OMEN: por um lado, a reeducação das 

mães e a assistência materno-infantil, através dos centros sociais e educativos, das 

«semanas da mãe» e dos «prémios às famílias numerosas» e, por outro lado, a 

antecipação e prolongamento da escolaridade através da educação infantil, das cantinas 

escolares e da criação da Mocidade Portuguesa Feminina. 

Em Agosto do mesmo ano, são publicadas os Estatutos da OMEN, nos quais 

ressaltam as grandes linhas progmáticas no sentido de «estimular a acção educativa da 

familía», «a cooperação entre esta e a escola» e «preparar melhor as gerções femininas para os 

seus futuros deveres maternais, domésticos e sociais»: 

o «Defender os bons costumes, designadamente no que respeita ao 

vestuário, à leitura e aos divertimentos»; 

o «Desenvolver nos portugueses o gosto pela educação física tendo em vista 

a saúde de cada um e serviço da Pátria»; 

o «Dispensar aos filhos dos pobres a assistência necessária para que possam 

cumprir a obrigação de frequentar a escola, designadamente pela 

instituição de cantinas, distribuição de uniforemes e de livros e 

fortalecimento das ciaxas escolares»;  

A longa mas pouco actuante vida da OMEN (1936-1974) foi depois sempre 

marcada por uma grande indecisão quanto à definição das suas funções. Em certos 
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sectores do regime, multiplicaram-se as opiniões segundo as quais a organização devia 

ter um carácter meramente assistencial, enquanto, pelo contrário, a condessa de Rilvas, 

dirigente da OMEN, nunca a deixou de considerar «um instrumento de educação 

nacional». Diga-se que, nos anos trinta e quarenta, o adjectivo «social» tinha de facto o 

significado de «educativo», fim para o qual a «assistência» era um meio.  
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Mocidade Portuguesa Feminina 
A 8 de Dezembro de 1937, foi criada a Mocidade 

Portuguesa Feminina (MPF).  

Esta tinha como objectivo criar uma nova mulher 

portuguesa: boa esposa, boa mãe, boa doméstica, boa 

cristã, boa cidadã sempre pronta a contribuir para o 

Bem comum, mas sempre longe da intervenção política, 

que era deixada para os homens. Era um movimento, 

obrigatório para mulheres dos sete aos catorze anos, e a 

elas era-lhes transmitido valores e comportamentos 

ditados pelo regime salazarista. 

De acordo com o regime esta organização: 

«cultivará nas filiadas a previdência, o trabalho 

colectivo, o gosto da vida doméstica e as várias formas do espírito social próprias do 

sexo, orientando para o cabal desempenho da missão da mulher na família, no meio a 

que pertence e na vida do Estado». 

A instituição Juvenil estava repartida por quatro graus etários: os lusitos (dos 7 

aos 10 anos), os infantes (dos 10 aos 14 anos), os vanguardistas (dos 14 aos 17 anos) e os 

cadetes (dos 17 aos 25 anos). 
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Publicações para público feminino mais 

vasto 
Além das actividades da MPF, na escola e fora dela, que serviram para introduzir 

a ideologia nacionalista e cristã no seio das raparigas assim como para enquadrá-las, 

mobilizá-las e adaptá-las, as publicações da MPF, foram os principais meios de 

transmissão de valores e comportamentos entre as jovens que as liam. 

A partir de 13 de Maio de 1939 até Abril de 1947, a organização feminina 

publicou o Boletim da MPF, que dirigiu-se sobretudo às estudantes das classes sociais 

mais altas.  Nestas publicações, tratava-se sobretudo de fazer da jovem uma futura 

esposa que soubesse cozinhar e gerir o trabalho doméstico a cargo das criadas, assim 

como conseguir que tivesse uma cultura geral suficiente para acompanhar o futuro 

marido da mesma classe social. Era esse o seu lugar na nação, que raramente passava 

pelo exercicio de uma profissão ou pela actividade política.  

Para jovens estudantes, particularmente do ensino 

liceal destacam-se Menina e Moça, Mãos Dadas, Lavores e 

Trabalhos Manuais e Ad Lucem. O ideário da rapariga do 

Estado Novo marca Menina e Moça e Mãos Dadas 

continuamente. 

No entanto, observam-se adaptações – o trabalho 

profissional em áreas convenientes à natureza feminina 

começa a admitir-se, esclarecem-se as estudantes sobre 

profissões em aberto, mas em todo o caso, é sempre melhor, 

“uma sorte”, “um privilégio”, não trabalhar, porque o lar 

permanece como lugar de realização da mulher. A evolução 

lenta, neste e noutros domínios, apresenta-se assimetricamente 

nas publicações. 

o Menina e Moça, editada em 1947 em substituição do Boletim da MPF, publica-se 

até 1974, atingindo o n.º 300 e pertendia chegar a todas as raparigas de Portugal. 

Menina e Moça, Nº 17, 
Setembro 1948 - Capa 
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Auto-identificando-se como revista de carácter cultural, na realidade, apresenta 

um pendor ideológico fortíssimo que atravessa todas as secções, relativas a 

comportamentos e valores, arte, cultura e ciência, na qual se destacam os 

conselhos pela ”boa leitura” e “contra o mau cinema”; culinária, moda e lar. 

Abundam textos de carácter religioso e nacionalista, destacando-se o culto a 

Salazar.       

        

o  Mãos Dadas, mensal, editada a partir de 1961, 

será mais empenhada, nacionalisticamente, do 

que a Menina e Moça. 

 

o Lavores e Trabalho Manuais, publicação semestral, 

editada a partir de 1968. 

 

« (...) Por conseguinte, a mulher ideal deverá ser boa dona de casa 

mas sem massar os outros com os acontecimentos caseiros, 

compreensiva dos gostos e necessidades alheios, afectuosa para a família do marido, pontual, 

discreta, económica, sincera e leal, com bom génio, dócil, séria, pouco tagarela e sem usar baton. 

Será alguma de vós o melro branco?» 

Revista Menina e Moça (M&M), edição de Janeiro de 1948 

A partir de meados de sessenta, transparece uma certa tensão entre a tendência 

imobilista salazarista, a formação nacionalista e a educação feminina, segundo a teoria 

das duas esferas, e a ruptura manifesta na mudança de expectativas das raparigas face à 

actividade profissional, ao amor e à intervenção social. 

 Muitos artigos da MPF, tentavam quebrar preconceitos e arrogância excessivos 

impelindo jovens à simplicidade e à caridade para com as mais pobres. 

 Na M&M, apareciam conselhos sobre comportamentos adequados, como, 

praticar a caridade e saber como comportar-se nas mais variadas situações.  Entre as 

qualidades que as leitoras deviam possuir e os defeitos a combater, contavam-se no 

primeiro caso, a simplicidade, a elegância, a boa educação e a cultura, em no segundo 

caso, a má-língua, a vaidade, o desleixo, a curiosidade, a tagarelice e a arrogância. 

        Menina e Moça, Nº 167, 
Janeiro 1962, Casar é um 
Sacramento 
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Um período difícil – as férias 
 Durante o tempo das férias, as dirigentes temiam as mudanças que podiam 

ocorrer durante um período longo de três meses, em que a sua influência sobre as 

raparigas era substituída pela família e de amigos, potencialmente desviantes e, antes 

da partida, transmitiam inúmeros conselhos sobre o que as jovens deviam ler e a forma 

como se deviam comportar. Entre os conselhos, contaram-se os seguintes: estudar um 

pouco, rezar, divirtir-se «quanto baste», descansar, dormir e comer bem, influenciar os 

pobres, ajudar a mãe e as criadas, evitar o casino, não perder «noites a dançar», pensar 

na Pátria e em Deus, assim como conhecer Portugal. 

 O local onde as jovens das classes média e alta passavam habitualmente as suas 

férias,  era evidentemente a praia, portanto o fato de banho, era uma das grandes 

preocupações da  MPF, que instituiu mesmo um fato de banho próprio. Este foi 

regulado pelo Decreto-Lei n.º31 247, a 5 de Maio de 1941, mas não parece ter sido 

inteiramente cumprido. 

 Em Agosto de 1940, no Boletim de MPF, foi publicada uma carta aberta, dirigida 

às filiadas, incentivando-as a usar o fato de banho da MPF, porque os maillots dos fatos 

de banho curtos e decotados, lhes eram proibídas pela moral cristã. Nesta carta aberta, a 

editora Maria Leal queixou-se que na praia da Figueira da Foz, as jovens portuguesas 

não se distinguaim das estrangeiras de ar desavergonhado.  

 

1.  

Relação com os jovens do outro sexo 
 Em 1958, foram pulicados conselhos sobre flirt e namoro, e alertas para as 

raparigas. Um dos artigos aconselhava as jovens a não andar à procura do homem ideal 

e a não arranjar um namorado para passar o Verão. Como o casamento era para a vida 

toda, com finalidade de ter filhos, elas deviam ter cuidado com os rapazes que gostam 

de se divertir. Ao longo dos anos, foi também transmitida nas páginas da M&M uma 

imagem da «mulher ideal, segundo eles». Era aquela que «me deixe ler o jornal em 

paz», «saiba fazer silêncio quando eu trabalho», «não olhe a minha mãe como nora 
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ciumenta», «não me esgote a paciência fazendo-se esperar», «não seja desconfiada como 

um detective amador inquisitorial», «não me desequilibre o orçamento», «não continue 

a flirtar depois de casada», «não seja uma máquina falante, tagarela». Devia ser «sincera 

e leal, sem um mau humor e agressividade» e «capaz de compreender a doce sujeição 

que a mulher deve ao marido». 

Influências dos tempo modernos 
A partir da Segunda Guerra Mundial, o caminho da modernidade  e as 

influênciam tornaram-se imparáveis, e a MPF, ridicularizava a jovem  que queria «ser 

Marlyn, a oleosa que quer ser Joan Crawford», e as que imitavam «Garbo onde só se vê 

a metade da cara», além de criticar a «permanente» por eliminar, na aparência, as 

diferenças sociais entre as jovens: «a menina do liceu, a criada, a mulher da hortaliça,  a 

varina, tudo usa permanente [...] parecem angolanas», dizia no Boletim da MPF, de 

Setembro de 1945.  

Não  havia, porém, pior exemplo de modernidade para MPF que a vida nos 

Estado Unidos, país com uma influência e poder de atracção entre jovens que eram 

particularmente temidos.  Um destes factores foi a televisão que era considerada um  

«poderoso meio de cultura mas também de dissipação, recreativo mas destrutivo do 

ambiente familiar, com possibilidade de educar mas com nesfastas influâncias nas 

metalidades e costumes». No final da década, a MPF tentava desesperadamente manter, 

num «mundo moderno», os seus valores e a defesa da «civilização cristã», por 

contraponto à « civilização moderna». Ao mesmo tempo que ergia como inimigas  as 

novas modas que arrastavam a juventude – os mods e rockers, que tinham substituído 

aos blousons noirs e teddy-boys, - a MPF entalecia a verdadeira juventude, aquela que 

honrava a sua geração e frquentava as actividades da organização. 
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Movimento Nacional Feminino 
O Movimento Nacional Feminino (MNF) surgiu em Abril de 1961 e foi uma 

organização de suporte do Estado Novo criada por iniciativa de Cecília Supico Pinto e 

apoiada por Salazar, voltada para a organização das mulheres em torno do apoio 

à Guerra Colonial, em particular quando o conflito em Angola, Moçambique e Guiné se 

intensificou. 

O MNF constitui, de facto, a última organização de mulheres do Estado Novo e 

representará uma importante vertente da propoganda oficial e uma frente poderosa no 

esforço psicológico e social da manutenção da guerra e do regime.  
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A resistência das mulheres 
Duramente oprimidas e exploradas durante o regime fascista e, apesar da 

repressão, muitas delas conheceram as prisões, a tortura e até a morte. Muitas mulheres 

lutaram por razões reais e objectivos concretos como: melhores salários, condições de 

vida dignas, igualdade de direitos, contra a guerra colonial, contra a censura. Lutaram 

pela liberdade dos presos políticos e por eleições livres. 

Conсelho Nacional das Mulheres Portuguesas, foi uma organização  dedicada à 

defesa dos direitos sociais e políticos das mulheres, fundada em Março de 1914, por 

iniciativa da médica ginecologista Adelaide Cabete, mantendo actividade ininterrupta 

até 1947, ano em que o regime do Estado Novo ordenou o seu encerramento. Entre as 

suas associadas contaram-se mulheres da classe média, republicanas ou pertencentes à 

maçonaria e outras mais à esquerda do espectro político, com ideias socialistas e 

comunistas. Lutaram pela emancipação feminina, pela mudança da tradicional situação 

da mulher, pela igualdade de deveres e de direitos entre os dois sexos, pelo direito à 

voto, pela participação cívica e pela profissionalização femininas como contra a 

propaganda de retorno da mulher ao lar. 

Mas no entanto este Conсelho foi dissolvido pelo 

governo em 1948.  Muitas sócias foram presas e a sede do 

CNMP foi encerrada, em 28 de Junho. 

 Mais tarde, em 1968, surgiu  Movimento 

Democrático de Mulheres que deu a continuidade ao 

trabalho do Conсelho Nacional das Mulheres Portuguesas, 

apoiando os mesmos obejctivos de luta. 
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A Revolução do 25 de Abril de 1974 
 

Nas ruas, nos campos e nas cidades as mulheres foram obreiras de grandes 

transformações revolucionárias e democráticas que se deram no país. Com a revolução 

e a democracia, as mulheres conquistaram a igualdade de direitos na lei.  

 

Um vasto leque de direitos foi consagrado na lei, como por exemplo: 

o Abertura, às mulheres, do acesso a cargos da administração, da carreira 

administrativa local, à carreira diplomática e à magistratura; 

o Decorrentes da Constituição de 1976 foram alteradas as disposições no Direito à 

Família no Código Civil: acabou a figura do chefe de família; reconhecida a 

igualdade de direitos dos progenitores 

em relação aos filhos; a mulher casada 

passa a administrar os seus bens e, em 

igualdade com marido, os bens comuns 

do casal; acabou-se com a qualificação de 

filhos ilegítimos e respectivas 

discriminações; acabou a obrigatoriedade da mulher casada ter o domicílio do 

marido; eliminou-se o preceito que permitia o pedido de anulação do 

casamento com base na falta de virgindade da mulher à data daquele. 
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Conclusão 
 

Durante anos, o Estado Novo, esforçou-se por evidenciar as diferenças entre os 

dois sexos, ignorando os princípios de igualdade entre os homens e as mulheres, 

mantendo o sexo mais fraco, sob o cargo do trabalho doméstico. E esta força excessiva 

da discriminação da mulher no sociedade, levou as pessoas a serem marionetas deste 

regime.  

Desde muito cedo, que o Salazar, começou por interiorizar os valores, da 

desigualdade entre o homem e mulher. A prova principal disso é o livro do ensino 

primário, que demonstra claramente onde é o lugar da mulher. 

Olhando para trás, para o regime salazarista, torna-se dificil acreditar que as 

mulheres se confortavam com a discriminação em que elas viviam e com a submissão 

total que deviam aos homens, como elas conseguiam viver assim? É simples, as 

mulheres do tempo do Estado Novo, não tinham poder de escolha, primeiro porque o 

Estado não o permitia segundo várias leis, e segundo, porque desde muito pequenas, 

que elas  receberam esta mensagem, estes valores. As mulheres não tinham opção de 

escolha quanto à sua vida, sempre receberam estes  valores que as colocam abaixo dos 

homens. 

Apesar de algumas terem feito frente ao regime salazarista, nada mudou, só 

depois do 25 de Abril , com a revolução e a democracia, as mulheres conquistaram a 

igualdade de direitos na lei.  
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