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A Ilustre homenageada nascida em 19 de novembro de 1911 na cidade de Wigan, ao 

Norte da Inglaterra, tem muita história para contar em seus quase 106 anos de vida. 

Uma das suas primeiras e mais marcantes lembranças de infância foi aos 4 anos de 
idade, quando sua mãe Florance disse que seu pai Charles iria partir para lutar na Primeira 
Guerra Mundial. 

Gertrude, que era muito apegada ao pai, escondeu-se em um armário embaixo da 
escada como forma de esvair sua tristeza com a notícia. 

Apesar de, em sua pouca idade, não ter muita noção sobre a gravidade da ida de 
alguém para a guerra, Gertrude ouvia conversas agoniadas dos adultos e sabia que esta não 
era uma boa notícia. 

Ao sair debaixo da escada, se deparou com o pai, que voltara para casa apenas para 
buscar alguns de seus pertences. Gertrude achou então que tratava-se de uma piada. Seu pai 
foi para a guerra e infelizmente não voltou. 

Após a guerra, a cidade de Wigan tornou-se um grande polo industrial. Gertrude 
lembra-se de ver os trabalhadores das fábricas indo para casa com rostos negros após um 
longo dia de trabalho, lavando-se nas águas das caldeiras para se limparem. 

Desde muito jovem, Gertrude queria se tornar uma professora. 

Quando criança, fingia ter um quadro negro e o utilizava para ensinar seus amigos. 
Gertrude cresceu com saúde e alegria e formou-se como Professora primária na Universidade 
de Wigan em 1934. 

Depois de frequentar a faculdade, Gertrude foi passar férias com sua tia em Londres, 
aos 23 anos. 

Ao visitar o famoso Hyde Park, ficou encantada com um rapaz que discursava, muito 
eloquentemente com seu belo sotaque britânico, na "Speaker's Corner" - um tradicional local 
de Londres em que qualquer cidadão pode fazer discursos sobre qualquer tema, com exceção 
da Família Real. 

Este rapaz tornou-se seu marido, e Gertrude e George tiveram um longo e cristão 
casamento. 

Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu Gertie e George conseguiram encontrar 
um grupo de pessoas que estavam partindo de navio para o Paraguai e juntaram-se a eles. 

No Paraguai conseguiram se estabelecer, abriram uma pequena escola e conseguiram 
criar seus 7 filhos, com espaço para cachorros e cavalos. 

No entanto, quando Gertrude atingiu os 45 anos de idade, decidiram voltar para a 
Inglaterra. 

No caminho de volta para seu país de origem, aproveitaram que o navio passaria por 
São Paulo para visitar a cidade e seu filho Nicholas que aqui vivia. 

Neste momento Gertrude apaixonou-se pela cidade e desistiu de regressar para a 
Inglaterra. 



Seu marido George conseguiu um emprego no mesmo dia que desembarcaram em 
São Paulo e decidiram viver em nosso país. 

Quando seu marido faleceu em 2004, Gertrude passou a residir no lar de idosos Stacey 
House, da Fundação Britânica de Beneficência, que presta assistência integral a ela desde 
então. 

Diante de todo o exposto e confiante na mais elevada sabedoria desta Egrégia Casa 
Legislativa, conto com apoio dos Nobres Pares para aprovação desta justa homenagem. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 276 
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