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Autor

Carlos Alberto Durães

Em 2012, criei um projeto de “coleção de memórias afetivas”, dedicado 
a documentar em livros o que chamo de “o melhor da vida”, no propósito 
de valorizar o ser humano e o seu legado em um mundo que traz tantos 
complexos desafios.

Escrevi como presentes familiares, sem publicação comercial, as obras: 
Luiz e Amábile – Bodas de Ouro; Edifício Nelson; As Veras que Passam no 
Tempo e Humaniversidade – Uma Escola de Milagres e Iluminação.

Estagiei na empresa Biografias & Profecias, sob a orientação de 
Fred Linardi e Regina Rapacci, verdadeiros mentores, a quem devo um 
agradecimento especial pela riqueza de aprendizados.

Em 2020, reiniciei o curso de Jornalismo, interrompido anos atrás.
Para Joseph Campbell, havia um excelente motivo por trás da 

universal paixão humana pelas narrativas heroicas: a trajetória do herói das 
lendas reflete em idioma coletivo os desafios, as armadilhas e as possíveis 
recompensas do desenvolvimento psíquico de cada ser humano.

Considero que histórias de vida são heranças que podem inspirar 
o leitor, iluminar e (re)significar aspectos de sua existência, a cada um 
conforme sua “Jornada do Herói” em particular.

Como disse o escritor uruguaio Eduardo Galeano: “Os cientistas 
dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que 
somos feitos (também) de histórias”.

https://colecaodememorias.wordpress.com/



Introdução

Entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020, eu e o Dr. Charles nos 
reunimos por 19 vezes, com o objetivo de colher histórias para o seu livro 
de memórias.

No primeiro encontro, para nos conhecermos, cheguei 5 minutos 
antes do horário marcado. Na verdade, cheguei 20 minutos antes, e fiquei 
fazendo hora, para não o incomodar muito fora do combinado. Ele próprio 
me atendeu, com expressão de espanto:

– Mas já chegou?
Não me perguntou nada de meus trabalhos anteriores, meu currículo 

ou quem eu era. Depois, entendi o motivo da minha contratação. Além 
da enorme confiança na indicação do Dr. Guilherme, que já me conhecia, 
fui escalado para essa nobre missão pela precisão do cumprimento da 
hora marcada. Quem o conhece sabe que isso não é exagero, tal era sua 
implacabilidade nesse aspecto – e que estava longe de ser apenas uma 
mania. Como veremos adiante, um erro por ele cometido no respeito a 
um determinado horário foi o responsável pelo seu estudo de medicina ser 
realizado no Brasil e não na Inglaterra.

Acredito que tenhamos criado uma boa conexão durante as nossas 
conversas. Embora a matéria-prima deste trabalho seja substancialmente 
formada pelas histórias que são lembradas, compreendi que o trabalho não 
se limitava apenas a profissionalmente colher o conteúdo do livro em si, 
mas facilitar também uma jornada de visitação aos vários Charles e Peters 
existentes no interior dessa unidade absolutamente singular do mistério da 
existência, denominada Charles Peter Tilbery.

Assim, percebo que há lacunas que só seriam possíveis de serem 
preenchidas se essas conversas tivessem se dado talvez 10, 15 anos antes, 
quando a sua a saúde e a sua disposição pudessem desejar maior ênfase em 
detalhes e mais completude em algumas de suas passagens.



Ocorreram encontros em que o seu estado emocional não permitia 
aprofundar certos acontecimentos. Nesses dias, chorava, compartilhava 
o seu sofrimento e eu tentava apenas acolher, torcendo para que as suas 
lágrimas pudessem lavar mais uma pequena camada que fosse do seu 
desafiadíssimo coração.

Em outras ocasiões, Charles estava nervoso, com raiva de alguma 
pessoa ou situação no universo do seu trabalho, e a nossa conversa servia 
mais para um descarrego de sua ira do que para o nosso intento em si. 
Para mim, estava tudo certo, eu tinha alguns objetivos traçados em cada 
encontro, mas que não eram mais importantes do que o respeito ao seu 
momento.

Mas em todas as vezes, mesmo as que tiveram ira e sofrimento, esses 
sentimentos se diluíam com o tempo da conversa e ele logo contava 
uma história engraçada e gargalhava. Fui testemunha de diálogos 
engraçadíssimos dele com a esposa, Mariluce. Eram momentos de uma 
sitcom extremamente inteligente por intermédio de dois “personagens” 
afiadíssimos no conhecimento um do outro, de suas vulnerabilidades 
individuais e peculiaridades mútuas.

Quando chegamos próximos ao final das entrevistas, num momento 
de edição de tudo que havia sido dito, lhe perguntei sobre os assuntos 
polêmicos que apareciam, como desentendimentos e brigas com pessoas 
ou instituições, passagens que poderiam gerar inúmeras controvérsias. Ele 
me pediu para tirar tudo, argumentando que eram coisas que não tinham 
mais a menor importância em sua vida. 

Mas nunca me pediu para torná-lo, por meio da narrativa, um santo, 
um homem sem defeitos, um personagem só de luz. Houve até ocasião que 
eu mesmo o alertei se queria mesmo contar certo acontecimento, porque 
poderia ser alvo de críticas e julgamentos, ao que me respondeu:

– Mas foi o que aconteceu! Tudo bem.
E me concedeu total liberdade para entrevistar amigos e companheiros 

de trajetória. Nenhuma menção às partes mais sombrias ou menos virtuosas 
de sua conduta foi recusada. 

Charles não queria mais brigar. Apenas honrar a jornada – de nuances 
cinematográficas – dos seus pais e a sua própria, com todas as suas dores 



e delícias. Ele tinha uma legítima vontade que sua história pudesse ajudar, 
inspirar seus possíveis leitores. Isso era o que lhe importava na sua reta final 
aqui na Terra.

Por tudo isso, acredito que seja mais correto chamar este trabalho 
de um livro de memórias, e não uma biografia completa. Acredito que 
o conteúdo que será lido nas próximas páginas foi o melhor que pôde ser 
colhido nesse crepúsculo de sua existência. Por meio das memórias afetivas 
que resistiram ao tempo, guardadas como um tesouro no relicário sensível 
e fragilizado – mas inquebrantável – dos seus sentimentos mais profundos, 
revela-se sua essência.

Charles Peter Tilbery: humano, emérito e eterno.
Boa leitura!

Carlos Alberto Durães



Prefácio

Jó era um dos homens mais ricos daquelas bandas, pai 
de 10 filhos, temente e servo de Deus, honesto, íntegro e 
incorruptível. Satanás se propôs a desafiar essas qualidades e 
Deus o permitiu. Foi assim que Jó perdeu toda sua fortuna, 
adoeceu e viu morrerem os seus 7 filhos e 3 filhas. No entanto, 
ele manteve inabalável a sua devoção, de modo que Deus 
lhe devolveu em dobro os bens materiais e o abençoou com a 
recuperação da saúde e outros 7 filhos e 3 filhas. 

Este livro é sobre a vida de Charles Peter Tilbery. 
Na primeira parte, conta a história a partir do encontro casual de seus 

pais em um trem em Praga, que levou ao namoro apaixonado dos dois jovens 
judeus e à saga de sua fuga da Tchecoslováquia, após a invasão nazista, 
passando pela França onde se casaram, até chegarem à Inglaterra. Em 1º 
de abril de 1944, nasceu Charles Peter Thieberger. A família sobreviveu 
aos bombardeios de Londres, protegida nos subterrâneos e estações do 
metrô, tendo Hana, a mãe de Charles, servido como voluntária da Brigada 
Inglesa. Em 1948, decidiram mudar-se para o Brasil, encantados com 
as cartas de um primo de Hana que descrevia as maravilhas desse país 
tropical, cheio de oportunidades e longe dos horrores da guerra. Por obra e 
arte da burocracia inglesa, o sobrenome nos respectivos passaportes passou 
a ser Tilbery, a fim de simplificar a sua pronúncia. Após dois meses de 
viagem por navio, chegaram ao país no qual Charles Peter Tilbery passaria 
a ter uma vida normal. 

Normal foi a vida na infância, adolescência, mocidade e formação 
como médico. Até que, no ano de sua formatura, o irmão Andrew morreu 
tragicamente, num acidente automobilístico perto de Caxias do Sul. Esse 
foi o primeiro duro golpe na vida normal de Charles. Conseguiu superá-lo 



graças à frase dita por seu pai e que o acompanhou pelo resto da vida: 
“Nunca estrague seu presente por um passado que não tem futuro”.

Encontrou sua primeira grande paixão, Magali. Um mulher de 
personalidade forte, divertida e desbocada, linda, Magali conquistou 
também o amor de Henry, o sogro, passou pelo escrutínio rigoroso de 
Hana, a sogra, e casaram-se. Nasceram Michele e Andrea.

Dr. Charles Peter Tilbery revelou-se um profissional competente, 
profundamente dedicado aos pacientes, ao estudo e ao aperfeiçoamento 
constantes. Conquistou não apenas os seus pacientes, mas os próprios mestres 
e colegas. Seguiu carreira universitária, inovou o ensino da propedêutica 
neurológica. Conquistou títulos sucessivos e chegou à Chefia do Departamento 
de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ao mesmo 
tempo, juntou-se ao corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. 
Com vários colegas de especialidades afins, criou a Unidade Neurológica e 
Neurocirúrgica, uma das primeiras clínicas dedicadas ao atendimento integral 
a pacientes com afecções do Sistema Nervoso. Progressivamente, o seu foco 
se dirigiu ao estudo da esclerose múltipla. Doença complexa e multifacetária, 
recebeu dele dedicação cada vez maior, até se tornar integral. Como 
consequência, adquiriu uma experiência poucas vezes alcançada, publicou 
dezenas de trabalhos científicos publicados em revistas mundialmente 
reconhecidas e conquistou o respeito da comunidade científica.

A vida de Charles Peter Tilbery era normal.
Até quando Magali começou a se queixar de cansaço e sensação de falta 

de ar. Aos poucos, foi evidenciada uma insuficiência cardíaca que evoluiu a 
ponto de se tornar muito grave. A única solução possível era um transplante 
de coração, tratamento arriscado em 1993. Foi o primeiro a ser realizado no 
Hospital Israelita Albert Einstein e foi um sucesso cirúrgico. No entanto, 
naquela época, o controle sobre a rejeição de órgãos ainda era incipiente.

Foi então que um satanás resolveu desafiar os princípios que norteavam 
a vida de Charles Peter Tilbery. 

Magali faleceu pouco tempo depois do transplante. No mesmo dia, 
a sua mãe sofreu um acidente vascular cerebral e uma semana depois 
também faleceu. 

Um mês e meio depois, faleceu Henry, pai, amigo, mentor e ídolo de Peter.



A partir daquele momento, Peter, como era chamado pelos familiares 
e amigos mais próximos, passou a se preocupar muito com as duas filhas, 
ainda meninas. Exames e mais exames acabaram por nada revelar de 
anormal, mas Peter estava sempre preocupado e mais ensimesmado pelas 
perdas. Mesmo assim, conseguia continuar sendo o Dr. Charles para os 
seus pacientes, alunos e colegas de profissão.

Em 1997, Michele, a filha mais velha, falante, vaidosa, mandona, 
extrovertida, explosiva, clone da avó Hana, formada em Direito como o 
avô Henry, tagarelando com amigas num restaurante, subitamente sentiu-
se mal. Apresentou uma parada cardiorrespiratória e morreu. Estava com 
24 anos de vida. Aquele satanás não havia desistido. No enterro de Michele, 
Andrea, a filha menor, pediu à namorada de Peter que esta o protegesse. 
Mariluce prometeu que o faria.

Cerca de três meses depois, Andrea, que era retraída, a tranquilidade em 
pessoa, assim como o seu avô, estava na fila para entrar num cinema com as 
amigas. Subitamente, sentiu-se mal. Apresentou uma parada cardiorrespiratória 
e morreu. Diante do corpo sem vida da filha de 22 anos, no Albert Einstein, 
Charles Peter Tilbery pediu para morrer. O satanás não desistia.

Peter ficou mais e mais retraído com seus pensamentos e sua inconformidade. 
Procurou psicoterapia e auxílio de psiquiatra, mas não havia quem pudesse ajudá-
lo diante desses desafios. Procurou o rabino de sua comunidade, conhecido por 
sua habilidade em encontrar respostas às situações mais trágicas e complexas. 
A sua fala teve efeito oposto ao procurado, só fez aumentar a distância com a 
religião e a espiritualidade. O ciclo de tragédias na vida se completou com o 
falecimento de Hana, após longa enfermidade, em 2001.

A partir de então, algum deus resolveu devolver a Charles Peter Tilbery o 
que era possível devolver. Foi por intermédio de Mariluce, com quem se casou. 
A sua semelhança com Magali já fora notada pelas próprias filhas: linda, franca 
e direta, de personalidade forte e desbocada, Mariluce era a leveza que faltava 
à vida dele. O genro, a nora e, com o tempo, os netos passaram a ser a nova 
família de Peter, que reencontrou o seu equilíbrio.  Charles voltou a se dedicar 
aos pacientes, à esclerose múltipla, aos trabalhos científicos. 

A segunda parte deste livro relata a vivência de vários profissionais com 
ele, principalmente na Santa Casa, onde criou um centro de atendimento 
a portadores de esclerose múltipla, promoveu a criação e o crescimento de 



entidades voltadas a facilitar a vida dos mesmos e o acesso à medicação 
de alto custo e de difícil obtenção. Charles foi Charles para os colegas e 
colaboradores mais próximos, foi Dr. Charles para inúmeros pacientes e foi 
Prof. Tilbery para centenas de alunos e residentes. Nesses relatos, sobressai 
o que passou a ser o seu comportamento característico no trato com 
colaboradores e funcionários. Destaco os termos utilizados para descrevê-
lo: organizado, rigoroso com horários, grosseiro, sistemático, incisivo, uma 
jamanta na ladeira, encantador, ético, exigente, líder, disciplinado, humilde, 
inspirador, teimoso, cabeçudo, querelante, contestador, perfeccionista, 
íntegro, idealista, pioneiro, lutador, guerreiro, mestre. Como Charles ou Dr. 
Charles, era conhecido pela rudeza e, por vezes grosseria, com que tratava os 
seus colaboradores. Só quando estes tentavam entender o que pretendia com 
essas atitudes, é que percebiam que era a maneira de estimulá-los a crescer 
profissionalmente, a se aperfeiçoar e nunca se satisfazer com as conquistas 
alcançadas. As mesmas atitudes, francas, duras e mesmo rudes, Dr. Charles 
tinha com alguns pacientes. Era quando percebia que estes não aderiam 
aos tratamentos, negligenciavam os seus conselhos ou ordens médicas. Ou 
até quando se atrasavam para uma consulta com horário marcado, o que 
considerava um desrespeito ao Dr. Charles, cidadão inglês e profissional, que 
jamais desrespeitava quem quer que fosse, chegando atrasado a um encontro 
marcado. Até mesmo, ironicamente, com o destino. 

Quem só conheceu Charles, não conhecia Peter. Este era generoso, 
simples, amigo fiel, presente nas horas boas e nas más. Peter não conhecia 
a inveja. Foi bem-sucedido, sem procurar o sucesso. Suas palavras e 
comportamentos eram rudes, quase iguais aos de Charles; a diferença é 
que vinham acompanhados de um olhar maroto e uma gargalhada rápida. 
Para continuar sendo Charles, Peter usou uma grossa carapaça para manter 
a maioria das pessoas longe do seu sofrimento interior, pois não admitia 
que as pessoas se aproximassem de suas dores incuráveis. Apesar disso, 
terminou a sua biografia em 2020 com esta frase: “Sinto que não vivi à toa, 
consegui ser útil e deixar também o meu legado. Hoje, sou um homem 
feliz e tenho gratidão pela vida”. 

Este foi Charles Peter Tilbery. 

Reynaldo Brandt
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Origens (Os Pais)

1

Meados dos Anos 1940

A jovem Hana, filha 
única do casal William 
e Berta Freud, logo que 
entrou em uma de suas 
costumeiras viagens de 
trem na belíssima cida-
de de Praga, executou 
outra ação tão habitual 
quanto estar sobre os trilhos: acendeu o cigarro e começou a fumar en-
quanto andava pelo corredor à procura de seu assento. 

De repente, um sobressalto: caminhando do outro extremo para sua 
direção viu simplesmente seu pai que se aproximava. Instintiva e brusca-
mente entregou o cigarro na mão do primeiro sujeito que percebeu a seu 
lado para não ser pega em flagrante, afinal, a paternidade daquele tempo 
não encarava com bons olhos certos modernismos.

O sujeito, não fumante na ocasião, era o coronel do exército tcheco 
Henry, filho do Rabino Charles e de Flora Thielberger.

Foi assim que o destino, quase distraidamente, escolheu fazer olhares 
se encontrarem, sentimentos aflorarem e sementes de uma nova “Árvore da 
Vida” germinarem.

Mapa da Tchecoslováquia
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Henry, pai de Charles. Hana, mãe de Charles.

A então capital da Tchecoslováquia – outrora conhecida como “A Ci-
dade Dourada”, “A Cidade das Cem Torres” e “O Coração da Europa”, 
banhada pelas águas do Rio Moldava (Vltava), com suas torres góticas e 
estátuas barrocas em pontes, igrejas e cúpulas douradas, território de cerca 
de dois mil castelos, entre eles o de maior área do mundo, com mais de 
70.000 m2, o Castelo de Praga –, poderia ter sido um cenário dos melhores 
sonhos românticos para o novo casal, não fosse por um detalhe político e 
histórico que transformaria todo esse ambiente imantado de beleza em um 
lugar lúgubre e hostil: a ascensão do nazismo comandado por Adolf Hitler.

Ao fim de um processo de negociação com a França e a Inglaterra, 
mais a participação da Itália, que resultara no “Acordo de Munique”, ou 
seja, a anexação pelos alemães de uma parte territorial tcheca com predo-
minância de população germânica, os Sudetos, nos dias 14 e 15 de março 
de 1939, as tropas nazistas acabaram invadindo todas as regiões desse país, 
hasteando a bandeira com a suástica em Praga e realizando uma parada 
militar na Praça de São Venceslau.

A Tchecoslováquia deixara de existir como um país independente.
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A região da Boêmia e da Morávia que a formava se tornou um prote-
torado anexado ao Terceiro Reich. A República Eslováquia proclamou sua 
“independência”, tornando-se na prática um Estado protegido e dominado 
pela Alemanha. Quando o destino uniu os jovens Henry e Hana, já estava 
deflagrada uma ampla perseguição a intelectuais, esquerdistas, refugiados, 
minorias de toda sorte e principalmente, judeus. 

Ainda em primeiro de setembro de 1939, a França e a Inglaterra de-
clarariam guerra contra a Alemanha, pela invasão da Polônia, fato que 
caracterizaria o conflito militar em curso – com a entrada em cena de 
outras países e potências como a União Soviética, os Estados Unidos e o 
Japão – como o início da Segunda Guerra Mundial.

“Em nosso destino, um drama universal vem sendo
Representado, [pois] todo recurso à força bruta é breve
comparado com a necessidade duradoura do homem de
liberdade, paz e igualdade.”  

Karel Čapek, escritor tcheco, inverno de 1938.

A Gestapo, polícia secreta nazista, diariamente soltava listas com 
nomes de pessoas que deveriam ser presas. Milhares de inocentes, sem 
terem cometido crime algum, perseguidos apenas por serem um povo 

não pertencente à “raça pura ariana”, 
falso mito disseminado por Hitler 
acerca da suposta superioridade e per-
feição desse grupo étnico para justifi-
car o holocausto, o genocídio do povo 
judeu.  Homens, mulheres e crianças se 
escondiam para tentar fugir pelas flo-
restas e montanhas na vizinhança de 
Praga. Para Henry, a tentativa de fuga 
tinha um caráter dramático adicional: 
ele era um soldado do exército tcheco 
que estava submetido às ordens alemãs. 
Em caso de ser capturado, poderia ser 
morto pelos nazistas pelo “crime de 
ser judeu” ou pelos próprios soldados Henry Tilbery.
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compatriotas, por deserção ou abandono do serviço, atitude acentuada-
mente traumática numa época de guerra. Fugir, no entanto, a despeito de 
todos os perigos e dificuldades, representava simplesmente a única espe-
rança de sobrevivência.

“A esperança é uma orientação do espírito, uma orienta-
ção do coração. Não é a convicção de que algo dará certo, 
mas a certeza de que algo faz sentido, independentemente 
dos seus resultados.” 

Vaclav Havel, escritor e dramaturgo.

Esperança. A principal bagagem que Henry e Hana levavam na ba-
gagem, além da saudade dos que ficaram e não puderam nutri-la. Quase 
toda a família dos dois, incluindo seus pais, morreram nas câmaras de gás 
em campos de concentração. Henry tentara de todas as formas enviar a 
mãe para Israel, mas as autoridades negaram o visto. O casal partiu para 
a travessia de uma das florestas, não sendo possível precisar as rotas per-
corridas a pé ou de trem. A maior probabilidade é que tenham de alguma 
forma entrado na Áustria, igualmente invadida pelos alemães, passando 
depois pela Suíça, que conseguiu permanecer neutra no conflito, até che-
gar a Montpellier, ao sul da França, que a partir de maio/junho de 1940 
também fora ocupada pelos nazistas.

Mesmo sem ter condições de tomar conhecimento de detalhes dessa 
verdadeira epopeia, podemos ter uma ideia do quanto se tratou de uma 
fuga espetacular. Pelas florestas, os perigos naturais de percorrer solos ir-
regulares, possíveis contatos com animais selvagens e momentos de frio e 
fome. Pelos trilhos e caminhos urbanos, a tensão constante de saber que 
havia soldados alemães em todas as estações e principais ruas das cidades 
atravessadas. Não é absurdo imaginar que em vários momentos a esperan-
ça deve ter quase escapulido por entre os dedos das mãos entrelaçadas, por 
se aproximarem situações que poderiam ter colocado um fim precoce a 
essa história. Assim como é possível imaginar que, a cada conquista, a cada 
chegada em algum lugar a salvos, a cada nova etapa cumprida e sobrevivi-
da, a esperança deve ter sido alimentada com olhares de cumplicidade, essa 
sim, inimaginável, embora palpável a eles, só a eles. 
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Desse modo, as mãos, de tão unidas, não deixariam o mais insignifi-
cante espaço para que ela, a esperança, se perdesse. E para simbolizar uma 
união construída em meio a tantos desafios, Henry e Hana casaram-se no 
civil, em Montpellier, cumprindo um rito não para significar aquilo que a 
aliança da existência já se encarregara de estabelecer, mas para formalizar o 
compromisso de estarem juntos e de certa forma celebrar o fato de estarem 
vivos. Um jantar seria o mais próximo a uma festa que podiam se permitir, 
porque os soldados alemães estavam em todos os lugares e o risco, como 
um orgulhoso padrinho, continuava os acompanhando e testemunhando 
sua resiliência, assim como sua capacidade de superação. Apesar disso, esse 
jantar comemorativo entraria para a história não pela realidade singular 
em que estava envolvido, mas pelo fato de o prato principal, um frango, 
ter sido assado e servido de uma maneira, digamos... completa, com pena e 
tudo, uma vez que a cozinheira ainda não tivera oportunidade de exercitar 
e lapidar seu talento culinário.

Outra experiência marcante vivida em solo francês, foi quando entra-
ram em uma Igreja Católica – e tiveram uma surpreendente experiência 
mística. Tanto Henry como Hana viram, com os olhos abertos e atentos, 
ainda que estupefatos, a imagem de uma Santa saindo do altar, cami-
nhando em direção a eles. Quando bem próxima, sussurrou que a guerra 
iria acabar dali a um ou dois anos. Eles nunca haviam visto nada pareci-
do. Henry seguia os preceitos do Judaísmo influenciado pelo pai Rabino. 
Hana, por circunstâncias culturais da época, nem tanto. O fato é que os 
dois compartilharam da mesma visão, de uma forma que não havia como 
refutar o acontecido. Podiam até duvidar de si mesmos individualmente, 
mas como duvidar do que ambos haviam testemunhado?

Londres

A França completamente tutelada pelo regime nazista, seria só mais 
uma parada nessa verdadeira jornada de sobrevivência. Após a marcante 
passagem por Montpellier, o casal continuou sua saga, conseguindo al-
cançar Londres, que se mantinha em pé, resistindo bravamente aos ata-
ques comandados por Hitler. Quando chegaram, a capital britânica já se 
encontrava bastante destruída pelo que ficou conhecido como a Batalha 
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da Grã-Bretanha, uma campanha de bombardeamentos aéreos que visava 
minar o poderio militar inglês, facilitando a potencial invasão pelos solda-
dos alemães, entre outubro de 1940 até maio de 1941. 

Entre os meses de setembro e novembro de 1940, Londres foi bombar-
deada por 57 dias consecutivos. A blitzkrieg (guerra/ataque relâmpago) da 
Luftwaffe, força aérea alemã, explodiu cerca de 100 mil toneladas de ex-
plosivos, deixando um total de 50 mil ingleses mortos, mais de um milhão 
de casas destruídas e grande parte da infraestrutura de algumas cidades 
danificadas. Apesar das baixas, a Inglaterra conseguiu impedir a invasão 
nazista, fazendo com que Hitler precisasse cancelar essa operação, voltan-
do-se para outros objetivos de sua ensandecida escalada de terror.

Charles Peter Tilbery

Esse terror acompanhou Henry e Hana por todo itinerário percorrido, 
de Praga a Londres. Eles sabiam que a guerra significava morte. O que po-

deria se opor, de forma soberana, 
a essa perspectiva que o ambiente 
externo vaticinava? Só algo pro-
fundamente interno e silencioso 
como uma concepção. Hana en-
gravidara. Seu ginecologista con-
seguiu levá-los para Manchester, 
cidade industrial também afeta-
da pelos bombardeios, mas em 
menor proporção. Era um lugar 
um pouco mais seguro para ter 
um bebê.

O parto, feito à fórceps, no 
primeiro dia de abril de 1944, 
trouxe à vida um menino batiza-
do como Charles Peter Tilbery. O 
casal retornaria logo a Londres, 
agora com uma bagagem bem 
mais valiosa em seus braços.O bebê Charles.
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Henry fazia parte de uma tropa criada durante a guerra, que consistia 
em um agrupamento de soldados refugiados dos países aliados, com o ob-
jetivo de oferecer suporte ao exército britânico. Hana trabalhava como vo-
luntária da Brigada Inglesa ajudando no atendimento a desabrigados e na 
distribuição de alimentos básicos, controlada pelo governo, como bacon, 
açúcar, manteiga, ovos e latas de leite. Para as grávidas, havia eventuais 
acréscimos de barras de chocolate. 

A comida era pouca, racionada, e as demandas ao contrário, enormes. 
Porém,  toda a injustiça da situação, da calamidade provocada pela insani-
dade de alguns políticos era canalizada para um “espírito” de resignação, 
força de resistência e colaboração entre todos. Daí nasceu a força que segu-
rou heroicamente os ataques de um exército superior numericamente e que 
também se via nos gestos de ajuda mútua no dia a dia da população civil, 
apesar do estado de tamanha vulnerabilidade.

Entrementes, havia espaço no meio da tragédia cotidiana para casos 
divertidos, como o jantar com um general inglês em que Henry levou a 
esposa, e esta, sem nenhuma hesitação, passara a emitir animadas opiniões 
a respeito de estratégias de guerra. Henry a tentava informar que essa não 
era uma “estratégia” de conversa pertinente, por meio de chutes sutis, ou 
nem tanto, nas pernas por debaixo da mesa.

Bombas

Os bombardeios em Londres haviam rareado. Mas, de junho a setem-
bro de 1944, novas bombas, denominadas V-1, seriam lançadas a partir 
de rampas instaladas no litoral do Canal da Mancha, aterrorizando os 
ingleses. Elas eram acopladas a pequenos aviões sem tripulação e caíam 
quando acabava o combustível. Na queda, as aeronaves emitiam um ruído 
peculiar, sendo batizadas como doodlebugs, expressão popular para insetos 
irritantes. Foram disparadas algo em torno de 10 mil bombas voadoras 
sobre a Inglaterra. Só na capital, o número de mortos chegou a aproxima-
damente 6 mil pessoas.

Sempre que voltava a ser atacada, a população londrina fazia uso 
de abrigos subterrâneos para se proteger. Em sua maioria, tratava-se de 
estações de metrô, mas havia alguns lugares cavados ainda com maior 
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profundidade para maior segurança, chegando a equivaler ao tamanho de 
um prédio de oito andares para baixo da superfície. Ao longo das estações, 
em cima dos trilhos e no interior dos túneis, eram colocadas camas para 
milhares de pessoas.

Após o período da Blitz, no começo dos anos 1940, esses locais que a 
princípio ofereciam condições deploráveis, foram aprimorados, principal-
mente devido ao esforço voluntário assumido pelas mulheres que como 
Hana, aos poucos, foram estruturando os espaços com banheiros, fogões, 
instalações de lavanderia, aquecimento etc. A maioria da população, in-
cluindo Hana e o pequeno Charles passava dois, três ou mais dias vivendo 
nos abrigos, dependendo da intensidade do ataque, sem ver a devastação 
sofrida, mas torturada pelos estrondos das dezenas ou centenas de explo-
sões diárias. À senhora Tilbery cabe mais uma menção honrosa, assim 
como a todas as mulheres naquela condição: além do medo de perder a 
própria vida, devia carregar apertado em seu coração temor maior ainda 
pelo novo ser que havia gerado, tão novo e inocente em meio a todo aquele 
caos, e pelo companheiro que ficara, como soldado, exposto na superfície, 
face a face com a dimensão da morte trazida pela bestialidade das bombas.  

O fim da guerra

A Segunda Guerra Mundial acabaria para os europeus no dia 8 de 
maio de 1945, com a rendição incondicional dos alemães. Outros conflitos 
que se desencadearam a partir dela, como o lançamento de bombas atô-
micas por parte dos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagasaki, em agosto do mesmo ano, se prolongariam por um pouco mais 
de tempo, até que a rendição do Japão perante os americanos, em 2 de 
setembro, colocasse um definitivo epílogo à guerra.

É impossível contabilizar com exatidão alguns números, mas pesquisado-
res apontam entre 60 a 80 milhões de mortes entre os 26 países envolvidos. 
Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo Holocausto. Foi a uma 
insanidade desse tamanho que Henry, Hana e Charles sobreviveram. Henry, 
por ter nascido em 1909, ainda conta com o adicional de ter atravessado tam-
bém a Primeira Guerra Mundial, quando era um garoto entre 4 e 8 anos.
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Pós-guerra

Os anos seguintes ao fim da guerra não foram mais fáceis, apesar do 
fim da violência bélica. Os desafios eram profundos e variados. Recons-
truir cidades inteiramente destruídas, retomar condições mínimas de so-
brevivência no dia a dia apesar da recessão, restituir aos poucos em cada 
pessoa o gosto por viver a vida, namorar, criar os filhos, estudar, voltar a ter 
planos etc. Após tanto sofrimento, se divertir não era uma tarefa simples, 
pelo menos em curto prazo. 

A diversão, às vezes, machucava literal-
mente. Num dos raros passeios em família 
pelo campo, Charles se deleitava assoprando 
as florezinhas de algodões que embranque-
ciam uma parte do relvado, enquanto o pai 
avisava: “Não assopra que é perigoso”. Uma 
pequena lasca de fibra acabou entrando em 
seu olho, causando irritação. Agravada pela 
coceira desesperada, o pequeno acidente re-
sultou em ficar quase uma semana sem con-
seguir enxergar direito.

Em 1948, entre 29 de julho e 14 de agosto, apesar de todas as limita-
ções, Londres sediaria os Jogos Olímpicos, que voltara a acontecer depois 
de uma interrupção de 12 anos. A capital inglesa seria a sede dos Jogos 
em 1944, cancelada assim como a edição de 1940, devido ao confronto 
militar. O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu mantê-la como 
realizadora como uma forma de homenagear o país que havia sido tão 
importante no enfrentamento à fúria nazista.

Foram os Jogos mais austeros e modestos de todos os tempos. Os atle-
tas se hospedaram em escolas, quartéis e barracões da Força Aérea Real 
que haviam sido recuperados. Nenhum conforto ou luxo. O arrocho eco-
nômico mostrava-se implacável. Tudo faltava: papel, eletricidade, combus-
tível, roupa, comida. A atmosfera era de reconstrução anímica, material e 
de valores. Apesar de todos os traumas, urgia a necessidade de seguir em 
frente. As Olimpíadas eram um forte símbolo da volta à normalidade e 

Charles sorridente.
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do espírito de amizade e congraçamento que havia sido perdido entre as 
nações, tão similares naquele momento em suas dores e perdas. 

Em 10 de dezembro do mesmo ano seria proclamada a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, elaborada por representantes de todas as 
regiões do mundo “como uma norma comum a ser alcançada por todos os 
povos e nações”. Uma semana depois, justamente atrás de melhores con-
dições de vida, Henry, Hana e o menino Charles embarcariam no navio 
“Argentina Star” rumo ao Brasil.

Hana tinha um primo de segundo grau, Paulo Benes, refugiado em 
terras brasileiras.  Por carta, ele falava maravilhas daquele país longínquo e 
tropical, inclusive se dispondo a receber a sua família. Hana faria insisten-
tes pedidos a Henry para que aceitasse o convite, sendo constantemente re-
futada nessa pequena guerra matrimonial, até que ele, por fim, se rendesse. 
Provavelmente para a emissão desse passaporte é que o sobrenome tcheco 
original, Thieberger, de pronúncia fonética extremamente árdua para os 
ingleses, tenha sido simplificado para “Tilbery”.

O “Argentina Star” era um navio misto, que transportava cargas – 
carnes congeladas comercializadas do país homônimo para a Europa – 
e um número bem confortável de passageiros: no máximo 53. Contava 
com serviços de restaurante, bar, cabeleireiro e outros. Bem diferente dos 
navios que traziam especificamente refugiados de toda a Europa para a 
América do Sul naqueles tempos, que chegavam a transportar entre 200 a 
500 passageiros. A embarcação seguia uma linha que saía de Liverpool e 
tinha escalas obrigatórias em Lisboa, Las Palmas, Rio de Janeiro, Santos e 
Montevidéu, até chegar a Buenos Aires.

Charles com a mãe.
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Cartão de imigração de Hana.

Cartão de imigração de Henry.




