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No interior do bloco operatório, o ambiente que antecedia a 
intervenção cirúrgica estava estranho. Não pelo facto de, além 
do neurocirurgião Pinto Fraga e do colega brasileiro, Dr. Wilson 
Mendes, estarem mais quatro estagiários da especialidade de 
neurologia — o que dava a ideia de uma grande equipa — mas 
pelo facto de a dupla de cirurgia, chefiada por Pinto Fraga, 
ceder a um estranho pedido do doente.

Rafael estava inerte, deitado de costas na mesa de operações, 
iniciavam-se os preparativos para que lhe abrissem o crânio, 
quando pediu que, antes de iniciarem a cirurgia, o deixassem 
despedir-se da pequena Eva. Esta criança, que só ele via e ouvia, 
como se um sonho lhe tomasse as faculdades mentais, era uma 
figura virtual. Ninguém a via. Todo o pessoal médico o olhava, 
condoído por ver ao ponto a que podia chegar um homem. Os 
olhos arregalados, obstinados, brilhantes, sôfregos de algo, a pre-
mência de um contato, faziam dele um homem com o semblante 
de um doente mental. O doente tinha um tumor do tamanho 
de uma pequena laranja, quando diagnosticado, agora já o seu 
tamanho era considerável e crescia rapidamente. Tratava-se de 
um meningioma porque emergia a partir das membranas que 
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cabeludo, previamente quase rapado, os traços por onde seria 
efetuado o corte inicial, sentia que a luz dos focos lhe ficou 
a toldar a visão, não conseguindo ver para além de escassos 
centímetros como se um forte flash o ofuscasse. Ouvia os pro-
fissionais a trocarem frases inerentes ao seu trabalho, mas não 
lhe interessavam, sentiu que se entregava sem medo ao que se 
ia seguir, a descontração fluía-lhe ao longo do corpo. Passo a 
passo, tudo ficava a postos.  

revestem a superfície do cérebro, designadas de meninges. Pelos 
exames que a equipa já tinha na sua posse, suspeitava-se que 
o tumor teria começado a crescer na linha mediana, por cima 
das cavidades nasais, acima da zona das órbitas. 

Os estagiários cochichavam entre si, não tinam dúvidas de 
que o comportamento do doente era resultante de um processo 
alucinatório provocado pela compressão da massa tumoral que 
empurrava o cérebro. Os dois neurocirurgiões entreolhavam-se.

“Adeus, pequena Eva.” Dizia Rafael, de rosto voltado para 
o seu lado esquerdo como se ao nível dos seus olhos estivesse 
ali alguém com quem dialogava. “Podes crer que vou levar a 
cabo a missão que me pediste. Mas e se eu morrer na operação? 
Quem vai salvar a Rita?” Depois, calou-se um pouco, como se 
esperasse uma resposta à sua pergunta, mantendo o olhar num 
ponto indefinido no vazio. Também o Dr. Pinto Fraga cruzou 
o olhar com o Dr. Wilson Mendes, profusamente, e sabiam 
porquê. Rita Lemos, a mulher que estava em coma havia cerca 
de dois anos, num eterno sono sobre uma cama do piso oito. 

Já tinham falado sobre o assunto. 
Os dois especialistas tinham opiniões divergentes sobre 

o improvável conhecimento que Rafael tinha sobre Rita e que 
obsessão mantinha por aquela mulher cujo diagnóstico referia 
de forma irrefutável que nunca recuperaria do estado comatoso.

“Achas, então, que posso ficar tranquilo? O destino está 
traçado! É isso? Eu não vou morrer?” Em jeito de reformulação, 
o doente ia debitando estas parcas perguntas à pequena Eva, que 
só ele via no seu estranho mundo. Nesse processo desenhava- 
-se-lhe no rosto um sorriso de confiança, sincero, tranquilizador. 
“Pronto, Dr. Fraga, sou todo seu”, rematou Rafael, voltando o 
rosto para cima, olhando involuntariamente os grandes focos 
de luz que se debruçavam sobre a mesa de operações, que se 
inclinavam sobre si e que lhe trouxeram à memória episódios 
recentes do seu estado — dito alucinatório — antes de a equipa 
médica fixar a sua cabeça com uma estrutura metálica para que 
no decurso da cirurgia a não pudesse mexer.

Enquanto lhe fixavam a cabeça e lhe riscavam sobre o couro 
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hospital de São João. Do mar vinha um friozinho que atenuava 
o bafo quente de verão. Andou alguns minutos, as pálpebras 
franzidas protegiam os olhos de uma poeira fina que pairava 
no ar, mas o seu olhar era difuso, apontando nas biqueiras 
dos sapatos, que se orientavam pelo passeio da rua. Levava o 
pensamento claramente imerso em preocupação.

Quanto mais a hora da consulta se aproximava, mais aquela 
dor violenta na cabeça o atacava. Pensou que seria um pouco 
de origem psicológica, todos nós sabemos como a mente pode 
perturbar o nosso corpo. Tinha algum receio de ceder a um 
desmaio, como já vinha acontecendo. Preferia que acontecesse 
em plena via pública, para poder ser acudido se necessitasse. 
Nos últimos dias, procurava expor-se o mais possível. Sabia que 
se desmaiasse tinha de ser socorrido. Por isso, resolveu fazer 
aquele percurso a pé. Se algo lhe acontecesse na via pública, 
tinha o hospital ali a uns escassos metros.

Ia sozinho. 
Ninguém sabia do seu estado de saúde, fez questão de man-

ter segredo. Estava divorciado, havia uns três meses, portanto, 
não contava com a ex-mulher. Aos pais não queria dar-lhes 
preocupações, pelo que os mantinha fora desse seu problema. 
Como eram de Marco de Canaveses, a distância geográfica e 
os contactos esporádicos permitiam-lhe manter em segredo 
por algum tempo o motivo que levava Rafael ao neurologista.

Tinha saudades do filho com três anos. Só iria vê-lo no 
fim de semana seguinte, conforme estava acordado pelo tri-
bunal aquando do divórcio. Prometera-lhe que nesse fim de 
semana o iria levar a Carvalhosa, para ver os avós. O miúdo 
ficou radiante. Mas disse-lhe: “Não te esqueças que também 
prometeste há mais tempo montarmos uma tenda na praia, 
fazermos uma fogueira grande na areia, esperar lá para vermos 
as sereias que vêm todas as noites conversar, para as rochas, 
e dormirmos lá até de manhã. Promessa é promessa.” O pai 
assentiu com um sorriso, passou-lhe a mão pelo cabelo loiro 
e reforçou: “Promessa é promessa. Uma noite na praia, com 
uma fogueira. Assim será!” Esta conversa fora de véspera, 
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Cinco dias antes, terça-feira, 9 de agosto de 2011, a consulta 
estava marcada para as cinco e meia da tarde. Não necessitou 
de tomar nota na agenda, como fazia sempre que tinha com-
promissos, fossem eles profissionais, fossem pessoais, era um 
homem organizado. Essa data, trazia-a obsessivamente na me-
mória porque o que o médico lhe teria para dizer, após analisar 
o TAC, seria marcante. Seria, certamente, uma boa notícia se 
lhe dissesse que a sua doença (fosse qual fosse) poderia ser 
tratada de forma mais ou menos convencional, ou poderia ser 
má, muito má, se a notícia fosse no sentido de um tumor, por 
exemplo. Tinha um mau pressentimento. Tinha procurado na 
internet, em função dos sintomas que vinha sentindo havia 
algum tempo, o que tendencialmente o poderia estar a afetar 
e tudo indicava a possibilidade de tumor cerebral. Essa cisma 
teimava em consumir-lhe o discernimento; um discernimento 
ténue, a sua personalidade vinha gradualmente a alterar-se, 
tanto no trabalho, como no seio da família. 

Parou o carro na estrada Exterior da Circunvalação, no 
sentido da Foz, vestiu o casaco do fato bege, enfiou as mãos 
nos bolsos e caminhou até à zona das consultas externas do 
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Estava reflexivo. Apoiou os cotovelos sobre as pernas, as mãos 
amparavam o rosto, deixou-se ficar assim com o pensamento 
embrulhado na ânsia de saber o resultado do TAC.

Teve também tempo para trazer à memória outras lem-
branças, como a ex-mulher. Como fora possível chegar ao ponto 
de rutura no casamento? Não compreendia como, desde abril, 
Catarina tinha mudado relativamente a si. Tinham um filho 
maravilhoso, tinham estabilidade financeira, bons empregos, 
um belíssimo apartamento em Leça junto ao mar; eram um 
casal modelo, por assim dizer. Rafael não suportava a ideia de 
estar a perdê-la, mas também não percebia porquê tanta satu-
ração da mulher naquele casamento. Na realidade, ela amava-o, 
como sempre amou, ou mais ainda, era um sentimento que se 
tornava a cada ano que passava mais sólido. 

Pelo início da primavera, o comportamento de Rafael co-
meçou a alterar-se. Primeiro, eram as dores de cabeça ao fim 
da tarde, que pouco a pouco se iam somando em quase todos 
os dias. No início, as aspirinas atenuavam-lhe a sensação de 
aperto que nascia da parte frontal da cabeça, estendendo-se 
ao ponto de parecer que tinha algo a empurrar-lhe o cérebro. 

encontrando-se casualmente com o filho, no Norteshopping, 
quando a mãe o levava pela mão. 

Entrou na zona das consultas externas.
Virou à esquerda, dirigiu-se a uma das vitrinas onde re-

cebiam os doentes, verificavam a marcação da consulta e lhes 
davam as devidas indicações.

Acenou com a cabeça num gesto assertivo a algo que a 
funcionária lhe disse, recebeu dela uma folha de papel, voltou-
-se, seguiu depois por uma porta que o levaria a um corredor 
comprido e amplo, com várias portas que tinham por cima placas 
a indicar os consultórios conforme as respetivas especialidades.

A placa que tinha inscrita a palavra neurologia fê-lo parar. 
A porta estava fechada. Deduziu que o médico estaria em con-
sulta, pelo que entendeu sentar-se numa das várias cadeiras 
cor de laranja que se encostavam à parede oposta, viradas para 
os consultórios. 

Olhou em redor, estariam à espera umas quatro pessoas 
ao longo do corredor, para outras especialidades, pela forma 
como estavam dispostas mais ou menos em frente às portas 
dos consultórios.

Parecia-lhe estranho que houvesse tão pouco movimento, 
depois pensou que, àquela hora, final da tarde, as consultas 
externas fossem residuais. Naquela meia hora de espera que 
já levava, sentado, verificou que os outros pacientes já tinham 
entrado para as suas consultas.

Estava só. 
Ouvia alguns zunzuns, que surgiam daqui e dali, resso-

nâncias disformes que denunciavam alguma atividade dentro 
das portas ao longo do corredor. Imaginou como, de repente, 
se sentiu tão só depois de um provável dia intenso de pessoas 
que terão circulado por aqueles corredores, cada um com o 
seu problema como doente, ou aqueles com as suas funções 
como trabalhadores da instituição. Sentia no ar o cheiro a 
fresco da limpeza recente a que as instalações foram sujeitas; 
ainda levantou os pés desde que tinha chegado para uma das 
empregadas passar a esfregona húmida pelo chão plastificado. 
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o programa que via na TV. Era uma sensação estranha e afli-
tiva que lhe toldava o conforto que parecia sentir; Catarina 
pegou-lhe na mão, puxou-a para o seu regaço, encostou-lhe 
ternamente ao ombro a cabeça. Suspirou. Como se o alívio do 
episódio recente o sossegasse. Depois, insinuou que fossem 
para a cama, não pelo apelo do sono, mas por um chamamento 
de paixão, de amor, de aventura. Solícito, aceitou a proposta, 
cobriu-a de beijos e carícias enquanto se sumiam pelo corredor 
em direção ao quarto. Apesar de envoltos em volúpia e chama, 
Rafael, estranhamente, não conseguiu os seus intentos. Talvez 
a primeira vez em que a sua condição de homem foi negada 
perante a mulher. Claro que Catarina ficou preocupada. Não 
parecia sobrar-lhe outra evidência que não a de que o marido 
estaria com problemas de saúde. 

O comportamento de Rafael foi piorando nos tempos 
que se seguiram. As idas aos médicos tornavam-se rotina, 
desde psiquiatria até à neurologia. Numa primeira fase nada 
se anotava nos diagnósticos; mas a soma de incumprimentos 
no trabalho, os erros nas tarefas, o mau relacionamento que 
se acendia com os colegas, a guerra constante com Catarina 
acabou por ir deixando sequelas; a primeira grande ferida foi o 
divórcio, que se consumou entre Maio e Junho, em definitivo. 
No trabalho, as condições iam-se oleando com alguma paciência 
e colaboração de colegas até que a Finance-auto acabou por 
lhe sugerir a baixa médica; foi na fase que a descoordenação 
motora, por vezes, parecia indiciar alcoolismo, as frases saíam 
desconexas noutras ocasiões e os acessos de fúria que nasciam 
do nada quando nada o fazia prever. O Médico da companhia 
acabou por lhe sugerir um neurologista conceituado a traba-
lhar no S. João e na Faculdade de Medicina, como professor, 
o qual iniciou um processo de busca ao problema que Rafael, 
claramente, carregava. 

 

Desconfiou que andava a trabalhar demasiado; a mulher também 
achou razoável esse palpite e até lhe trouxe da farmácia um 
multivitamínico. Mesmo deixando passar alguns dias até iniciar 
o efeito, pensavam eles, teria de continuar a atenuar as dores 
com analgésicos. Cerca de quinze dias depois, houve alguma 
acalmia. Se bem que aquela dor ferrada não fosse embora de 
vez, mas tolerava-a. Numa dessas noites, Catarina não contava 
com a reação do marido perante algo que a mente dele expur-
gou do nada. Comia a sopa, não falava, o que parecia normal 
até certo ponto, embora fosse um tagarela e, então com o filho 
estava sempre na galhofa. 

“Ouve lá, minha vadia, com quem é que andas metida?” 
Catarina, que também jantava, sem pensar em nada de es-
pecial, olhou-o, depois olhou para a televisão, que estava um 
pouco alta, pensando que se referia a alguma personagem da 
novela que passava. Depois, olhou-o de novo e verificou que a 
pergunta fora dirigida a si.

“Como?” Ela quis pensar que se tratava de uma brincadeira. 
Mas o ar sério dele era tão assustador, o que não era seu hábito, 
que refez a questão de dúvida. “Estás a falar comigo, Rafael?”

“Não faças de mim parvo! Tu não és a mesma. Confessa 
lá, sua cabra.” Exasperou-se Rafael.

“Olha o miúdo, ao menos. É linguagem e forma de te diri-
gires a mim na frente do teu filho?” Insurgiu-se asperamente 
Catarina, confusa com a inesperada atitude de Rafael. Haveria 
algum mal-entendido, certamente, quis acreditar. O episódio foi 
sanado ao fim de alguns minutos; o diálogo e um forte pedido 
de desculpas por parte do marido resolveram o conflito. Rafael 
conseguiu pedir-lhe desculpa mas, estranhamente, não tinha 
muito bem consciência disso. Não conseguia lembrar-se do que 
lhe tinha dito de tão grave, fez um pequeno teatro, desculpou-se 
nas suas estranhas e fortes dores de cabeça. Por volta das dez 
horas da noite Catarina foi deitar na cama o filho, regressou 
para junto do marido. Sentou-se ao seu lado no sofá, voltados 
para a televisão. Quase que instintivamente, Rafael massajava 
as têmporas com as pontas dos dedos, mesmo divertido com 
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sempre a ver quando se abriria a porta para o gabinete da sua 
consulta. A ansiedade estava a torturá-lo.

De súbito, a menina que tinha passado por ele segundos 
antes estava especada na sua frente. 

Rafael assustou-se. Recuou instintivamente para trás na 
cadeira. Soltou um suspiro.

“Que susto, miúda! Ainda agora passaste até ao fundo 
do corredor com a tua mãe… espera lá, eras tu, não eras? Tu 
passaste agora com a tua mãe?” Rafael sentiu-se confuso, por 
instantes. A menina estava diante de si, sorridente. Não dizia 
nada. Parecia um robot com expressão imperturbável, sempre 
sorrindo, estranhamente como um autómato, a pele branca 
parecendo emanar uma ténue luz, as mãos pequenas cruzadas 
junto à cintura. 

Ultimamente, Rafael achava que às vezes tinha visões. 
Sobretudo quando estavam para lhe vir as dores fortíssimas de 
cabeça, que nalgumas situações o conduziam ao desmaio. Era 
um dos sintomas descritos que vira na internet: alucinações. 
Teve a tentação de estender a mão para tocar na menina. Pre-
cisava de ter a certeza que ela era real. Mal o pensou assim o 
fez. Quando a mão se aproximava dela, viu-a recuar um passo, 
soltando um risinho como se quisesse brincar com o homem, 
tentando escapar-lhe.

“O que fazes aqui sozinha, minha menina?” Indagou Rafa-
el, tentando com esforço esboçar um sorriso para lhe ganhar 
a confiança.

“Eu… moro aqui.” Respondeu a menina, finalmente. A sua 
voz era melodiosa e tão segura, tão serena. Rafael ao ouvi-la 
sentiu um calafrio, ao mesmo tempo um alívio, uma sensação 
de paz para o deixar intranquilo depois; ou estaria muito do-
ente, pois a mudança repentina de emoções e sensações era tão 
rápida e estranha, ou aquela rapariga estava ali não por acaso. 
Mas não passava de uma criança pequena. Teria cinco anos?

Ela sentou-se a seu lado.
“Moras aqui?” Questionou Rafael. “Os hospitais não são 

moradias para as pessoas. Vêm cá para se tratarem e depois 
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Depois, ouviu uma porta abrir-se ao fundo. Uma porta de um 
consultório cuja especialidade ele não conseguia discernir dali. 
Saía uma mulher com cerca de quarenta anos. Uma criança 
acompanhava-a. Uma menina que teria cerca de cinco anos 
agarrava com a mão esquerda a saia da senhora. Era estranho 
que a mulher caminhasse como se a criança não lhe pertencesse. 
Rafael intrigou-se pelo facto de a mulher aparentar não ter a 
mínima ligação à rapariga.

A uns sete ou oito metros de si, enquanto se dirigiam para 
o fim do corredor, a menina fixou os olhos azuis grandes nos 
de Rafael, sorriu-lhe de forma angelical. A mulher nem lhe li-
gou, continuava altiva em passo célere e firme, estranhamente 
sozinha no seu comportamento.

Rafael seguiu com o olhar a menina, sentiu-se contagiado 
pela sua simpatia e expressão tão suave e bonita. Reparou no 
vestido branco, curto, com um cinto rosa, sapatos rosa, meia 
branca, cabelo loiro em forma de cachos com um arco de ve-
ludo rosa. 

Envolto neste reparo, voltou ao seu pensamento e lembrou-
-se do filho. Fixou o olhar no chão amarelado do corredor, 
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grande envelope que continha o exame tinha o nome pela parte 
de baixo e estava no interior de um saco plástico do laboratório. 
Não estava visível. Ela sabia o seu nome.  

“Olha, diz lá então, por que é que o doutor não me vai 
atender?”

“Queres mesmo saber?”
“Ficar-te-ia muito agradecido. Já que sabes tudo!...” Disse 

Rafael, levando aquilo na brincadeira como se estivesse a brincar 
com o seu filho e nada mais.

“O doutor Pinto Fraga vai ser chamado para uma emergência 
dentro de minutos. Vão precisar de neurocirurgião na urgência.”

“Quem te ouvir, diz que moras cá e sabes de tudo.”
“Verdade. Moro cá e sei de tudo.” A expressão da rapariga 

endureceu. “E devo informar-te que já não vais sair daqui sem 
ser operado.” Depois sorriu de novo. Estranhamente, esse sorriso 
tranquilizou-o como que por um passo de mágica.

“Olha… devo mesmo estar a ficar maluco. Eu acho que 
nem existes… deve ser a minha doença que me faz ter visões. 
Vai dar uma volta.” Mal o disse, olhou para o lado e não viu a 
rapariga. “Oh, meu Deus! Se alguém me via aqui a falar sozi-
nho!” Desabafou baixinho. 

Rafael tinha a noção de que algo estava errado. Previa que 
deveria ter um sério problema na cabeça. Tudo se encaminhava 
para tumor cerebral. No entanto, a esperança de que pudesse 
não ocorrer nada disso, a possibilidade de uma enxaqueca, por 
exemplo, sossegavam-no um pouco. Para além disso, sempre 
tivera uma grande confiança nos médicos portugueses e nos 
seus equipamentos.

A porta do consultório abriu-se. A luz mais intensa do seu 
interior aliviou-o porque, finalmente, ia ser atendido.

“O senhor é o Rafael Castro?” Perguntou o médico, algo 
agitado enquanto o paciente que saíra já ia à sua vida.

“Sou sim, senhor doutor.”
“Lamento mas não vou poder atendê-lo já. Tenho de ir 

rapidamente à urgência, há um ferido grave a chegar. Aguarde 
um pouco, venho logo que possa.”

mandam-nas embora, para casa, quando ficam boas.”
A menina sorriu-lhe de soslaio, como que compreendendo, 

claro, que os hospitais não são a casa de ninguém.
“Não será melhor ires? Ainda te perdes da tua mãe!” Acon-

selhou-a Rafael. 
A criança tocou-lhe ao de leve na mão. Ele não sentiu bem o 

contacto da sua pele. Ao invés, sentiu como um pequeno choque 
elétrico, tão suave que lhe dava ânimo, alterou o seu estado de 
espírito. Começou a sentir-se preocupado. Estava a ser tudo 
muito estranho: o corredor vazio, as portas dos consultórios 
fechadas, os anteriores ruídos aleatórios sucumbiram, pelas 
vidraças, via a noite cair rapidamente, nunca mais o chamavam 
para a consulta e tinha a seu lado uma menina misteriosa.

“Nunca mais me chamam para a consulta.” Desabafou 
Rafael tentando desviar do pensamento o desconforto daquele 
cenário em que partilhava o palco com uma estranha criança, 
em relação a quem não sabia que atitude tomar porque ela não 
o estorvava, mas também não seria suposto estar ali sozinha.

“O doutor Pinto Fraga está a terminar a consulta com o 
doente que está lá dentro. Mas não vai poder atender-te hoje.” 
Disse candidamente mas firme e convicta a menina.

“Como podes saber isso? Até parece que…” Uma nova e 
violenta dor atacou-o de novo. Num ápice, o que não era nor-
mal, porque a dor levava sempre vários minutos a desaparecer, 
sentiu alívio. Quando abriu os olhos, viu a pequena mão branca 
e de veludo poisada na sua perna. O sorriso habitual esmoreceu 
um pouco mas era estranhamente calmante.

“Quem és tu, pequena?” Rafael já não se conteve sem 
procurar uma resposta com a pergunta mais vigorosa. Algo 
não estava bem.

“Muito bem, Rafael.”
“Rafael? Como sabes o meu nome?
“Nesse envelope do TAC que tens na mão diz: Rafael Mo-

reira de Castro.”
Suspirou de alívio, ante um largo sorriso da pequena, co-

mo que reconhecendo o óbvio. O que ele não pensou foi que o 



36 -- - 37 -

mim. Já te disse que moro aqui, mais propriamente no piso oito. 
Vou ajudar-te naquilo que puder. Tenho muito tempo livre.”

“Como podes morar aqui? Nunca ninguém viu uma criança 
morar num hospital!” Disse Rafael. O sorriso dela perturbava-o.

“Olha, como o doutor Fraga ainda vai demorar cerca de 
cinco horas, porque vai operar o jovem acidentado que entrou 
na urgência, vens comigo visitar o piso oito. Quero mostrar-te 
onde moro.”

“Cinco horas?” Questionou-a Rafael. “Como podes saber 
isso? Além do mais, se for assim, não vou esperar.”

“Vais esperar. Tu já não vais sair daqui sem ser operado. 
O próximo serás tu. O

doutor Fraga vai terminar a operação que está a fazer e nos 
próximos dias serás tu. Ele já não vai à cama hoje.” A menina ao 
dizer-lhe isto estava a agarrar a mão de Rafael. Estranhamente, 
aceitou quase que normalmente o que ela lhe dizia. Havia uma 
energia positiva que a mãozita de Eva lhe transmitia. Depois, 
largou-a. O Homem recaiu de novo, faltou-lhe o contacto da 
menina para logo entrar em pânico.

“Tu és um fantasma?”
“Depende…”
“Como?”
Nisto, passava uma auxiliar do hospital que trazia numa 

mão um pano de limpeza e na outra uma garrafa de detergente, 
parou diante de Rafael.

“O senhor sente-se bem?” Perguntou a auxiliar. “Desculpe, 
vejo-o a falar sozinho… pensei que precisasse de ajuda.”

“Sozinho? A senhora disse que eu estava a falar sozinho?”
“Sim. Não vejo aqui mais ninguém.” Respondeu ela.
“Esta menina aqui ao meu lado…” Suspendeu a frase, olhou 

para o lado, Eva sorria-lhe calidamente. “Oh, desculpe, minha 
senhora, não ligue. É que estou com uma dor de cabeça brutal.”

“Pode até ser. Mas olhe, o senhor o que faz aqui a esta 
hora? Já não há médicos a dar consultas, é tarde.” Disse-lhe 
a funcionária.

“Mas o médico disse-me para esperar.”

Um arrepio intenso atravessou-lhe o corpo de uma célula 
à outra. Encolheu-se sobre si próprio. Olhou para todos os la-
dos, rodando apenas os olhos sem mexer um único cabelo. O 
pânico dobrava-o. O ar parecia rarear, o peito não tinha força 
para inspirar; sentia-se esvaziar.

Uma criança estranha tinha-lhe contado segundos antes 
isto que ia acontecer. Como era possível? Rafael levou a estra-
nheza para o campo da doença. Decidiu esperar. Olhou para o 
relógio no pulso esquerdo que marcava dezanove horas e trinta 
minutos. A criança não estava lá.

O silêncio tomava de assalto aquele corredor extenso. 
Ouvia o seu próprio respirar, a brisa do ar condicionado que 
soprava de uma conduta por cima da sua cabeça e pouco mais. 
Foi pensando na vida. Vezes amiúde o filho tomava-lhe o pen-
samento, era uma forma de reforçar a esperança e o medo do 
que o médico lhe ia diagnosticar. Queria acreditar que iria ver o 
filho crescer, iria educá-lo, acompanhá-lo e que Deus não o iria 
largar tão cedo da vida. Queria sentir que não estaria a saltar 
no escuro sem ter uma rede que o segurasse no momento certo.

“Tens razão.” Soou a voz da menina de novo. Mas não a 
viu logo. Sentiu uma brisa a passar na sua frente ao mesmo 
tempo que a ouviu.

“Tenho razão?” Rafael interpelou a voz. Logo a pequena 
estava sentada ao seu lado. “Devo estar maluco! Não te vou 
responder mais. Tu não existes.” Cerrou os olhos com força. 
“Tu não existes.”

“Não vale a pena resistir. Eu serei a tua rede para não caíres 
no chão.” Disse-lhe a menina.

Rafael abriu devagar os olhos e rodou a cabeça na sua 
direção com tal espanto que sentiu perder-se de si próprio. 
A menina não sorria, pela primeira vez, mas o ar angelical e 
sereno mantinha-se.

“Não pode ser, meu Deus! Isto não me pode estar a aconte-
cer.” Balbuciou quase sem mexer os lábios. “Quem és tu afinal? 
Tens nome, ao menos?”

“Eva.” Sorriu, inclinou a cabeça delicadamente. “Confia em 



38 --

“Oh, não acredito. O senhor tem que ir embora, já é de 
noite.”

“Se calhar é melhor.” Levantou-se. “Desculpe, acho que 
estou desorientado, para onde é a saída?”

“Eu digo-lhe. Ou melhor, aguarde um minuto que só vou 
ali deixar estas coisas e poderá depois vir comigo até à saída.”

“Muito obrigado, minha senhora.” Ficou de pé, esperando 
que ela voltasse do fundo do corredor.

Quando a funcionária lhe disse que estava a falar sozinho, 
sentiu um alívio. Era a sua cabeça a atraiçoá-lo, por causa da 
doença. Não havia menina nenhuma, não havia fantasmas. 
Era tudo uma parvoíce. Mas ela estava ali especada a olhá-lo, 
sorrindo. Que tormento. Só podiam ser visões. Quando ela 
lhe dissera que já não ia sair dali naquele dia, seria o seu sub-
consciente a desejar que o médico o visse para lhe resolver a 
ansiedade sobre o que revelaria o TAC, pensou.

“Não são visões.” Disse-lhe a menina. Ela agarrou-lhe a 
mão de forma tão suave, estranhamente enérgica, uma energia 
poderosa a que ele não resistia, sentia-se confortável enquanto 
a mão da pequena lhe tocava na sua pele. “Vem comigo. Vou 
levar-te ao piso oito. Quero mostrar-te uma coisa.” Disse-lhe 
a pequena Eva, levando-o pela mão. Ele seguiu-a como um 
autómato.  

 



Rita está em coma há dois anos, na 
Ala do Silêncio do piso oito, no hospital. 

No corredor do rés-do-chão, Rafael espera a sua vez 
para a consulta de neurologia. Mais uma vez, uma violenta 

dor de cabeça o assolou enquanto aguardava que o Professor 
Pinto Fraga o chamasse para entrar. Uma criança passou 
na sua frente com a mão agarrada à saia de uma mulher. 

A menina sorriu-lhe. Teria uns cinco ou seis anos. 
Ele seguiu-lhe os passos até ao fundo do corredor. De súbito, 

a criança reapareceu-lhe à sua frente, parecendo envolta 
numa aura de luz. Quando Rafael tenta perceber quem era 

ela e porque se largou da mãe, a menina poisou-lhe a 
mão numa perna, a dor de cabeça desapareceu. A menina 

mais não era que uma alucinação — pensou. 
Mas a criança disse-lhe que no piso oito havia uma mulher 
em coma, que tinha de ser salva antes que lhe desligassem 
as máquinas de suporte de vida. Segundo ela, Rita Lemos 
estava consciente, ouvia tudo o que à sua volta se passava, 

só não conseguia comunicar a pedir socorro. 

O tumor que Rafael transportava no cérebro criou a si 
próprio e a outros a grande dúvida: a criança misteriosa 
seria uma alucinação ou alguém enviado de uma outra 

dimensão para comunicar uma emergência? 

com o apoio de:


