
A MODELO DA REPÚBLICA 

 

Alguns dos meus leitores gostarão de saber quem foi a mulher que serviu de modelo ao busto da República. 

Ora, tal como aconteceu noutros países, a República Portuguesa implantada a 5 de Outubro de 1910, criou novos 

símbolos nacionais: uma nova bandeira, uma nova moeda (o Escudo), um novo Hino Nacional (que se mantém), 

novos selos de correio (conhecidos por “Ceres”) e um busto…entre outros. 

Também por outros países da Europa, onde as monarquias iam sendo substituídas por regimes republicanos e 

laicos, foram surgindo os famosos bustos da República, de seios generosamente decotados, olhar desafiador e 

barreta frígio, como é o caso da famosa Marianne francesa. 

Entre nós, no ano de 1911, o escultor João Silva foi incumbido pelos políticos Afonso Costa e João Chagas, de 

esculpir o busto da nossa jovem República, que se destinava a ser colocado na tribuna da Assembleia 

Constituinte da Nação Portuguesa (como ao tempo se denominava o Parlamento), no lugar onde antes estivera 

o busto de D. Carlos I. 

O escultor não se limitou a imaginar uma figura feminina e foi em busca de uma mulher de características bem 

portuguesas. É aqui que surge Ilda Pulga, nascida em Arraiolos, no ano de 1892, que tinha vindo para Lisboa, a  

fugir à miséria que grassava pelo Alentejo. 

Apenas com 18 anos de idade, esta jovem de traços ao mesmo tempo rudes e belos, foi o modelo do busto da 

nossa República e, pela mão do escultor João Silva, passou à História. 

Ilda Pulga viveu o resto da sua longa existência em Lisboa, trabalhando como costureira, e veio a falecer em 

1993, com a bonita idade de 101 anos, sem deixar descendentes. 

 

A seguir: fotografia de Ilda Puga, na oficina do escultor, posando para o busto da República, já quase concluído. 
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