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Chegou finalmente o Outono. 
 

Chegou a vez da queda das folhas das árvores, 
suas nuances amarelas e vermelhas, o tom cinza 
do céu, os frutos amadurecidos que pesam nos 
galhos e caem sobre a terra.  
Esta é a estação do ano mais associada 
à melancolia, à nostalgia, ao declínio da existên-
cia.  
Poeticamente, portanto, é a estação do ano que 
marca as etapas de transformação da vida, a re-
ciclagem dos elementos da Natureza e também 
das emoções humanas. No Outono, as pessoas 

vão se tornando introspectivas, mais desejosas de se abrigar nos seus refúgios, in-
clinadas a buscar a meditação. 
As noites retornam mais cedo, frias, requerendo outros hábitos, a procura de ali-
mentos mais quentes, ambientes mais calorosos, os banhos mais aquecidos e lon-
gos. Dormir transforma-se em um ritual, pois as pessoas envolvem-se em agasa-
lhos, mantas, cobertas abundantes. 
Esta estação anual que chega logo depois do Verão, prepara-nos para o Inverno. É 
a época propícia para as colheitas. Ele detém propriedades tanto do Verão quanto 
do Inverno, por realizar entre ambos uma ponte transitória. Assim, nele encontra-
mos a diminuição dos períodos de chuva, modificações repentinas no clima; enfim 
um clima que não sendo quente de Verão também não é frio de Inverno. 
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https://www.infoescola.com/psicologia/melancolia/
https://www.infoescola.com/psicologia/nostalgia/


A 27 de Setembro de 1993,Morreu Ilda Pulga, aos 101 anos. 
Foi o  modelo do busto da República Portuguesa. 

 

Ilda Pulga é o nome que consta da mulher que serviu de modelo ao 
primeiro busto da República Portuguesa. Deveria ter sido uma mu-
lher bonita e simultaneamente “atrevida” para, naquele tempo, ser-
vir de modelo. 
 
 Relato de um seu sobrinho bisneto (Joaquim Pulga) que só descon-
fiou ser familiar de Ilda após à sua morte por ter lido uma notícia no 
jornal.  
 
Joaquim afirma que uma pessoa como Ilda, que serviu de modelo aos 18 
anos, deve ter evoluído culturalmente de uma forma muito peculiar e in-
tensa. 
Ilda Pulga era natural de Arraiolos e não foi fácil encontrar o fio à meada 
das suas ligações familiares embora só haja uma família “Pulga” em Portugal. Foi através de 
moradores de Arraiolos que Joaquim veio a saber que Ilda era irmã do seu bisavô. 
Este sobrinho bisneto investigou sobre a sua familiar e ficou a saber que Ilda foi muito jovem pa-
ra Lisboa, com os seus 13 anos e que as dificuldades económicas que se faziam sentir na altura 
no Alentejo terão  motivado a sua mudança para a capital levando o resto da sua vida como cos-
tureira. 
O busto da república portuguesa continua inalterado, embora os bustos da República variem de 
país para país e até encontramos casos onde houve mudanças de modelos.  
No caso português atribui-se a autoria do busto a João da Silva que usava como pseudónimo 
João da Nova talvez porque também escrevia para a revista Seara Nova… 
A comissão republicana que instituiu o busto em 1911 inspirado em Ilda Pulga teve muito bom 
gosto e a sua imagem fará companhia aos portugueses por muito mais tempo. 
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Andando tranquilamente 
pela rua, um senhor vê 
uma mulher passeando 
com um seio à mostra. 
Educado, ele aproxima-se 
e diz-lhe: 
— A senhora desculpe, 
mas não pude deixar de 
notar que a senhora está 
com um seio  
 fora da blusa... 
— Meu Deus! Esqueci o 
bebé no autocarro! – gri-
tou a mulher 

Não escolha a pessoa mais bonita do mundo.  
Escolha a pessoa que faça o seu mundo mais bonito. 


