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Capítulo 1 
  
  
O grito agudo e pungente de uma sirene, rasgou o amanhecer. 
Mais um acidente — pensou Teresa, que se encontrava numa 
sonolência teimosa, no seu pequeno, mas arejado quarto. 
Apesar de já terem passado muitos anos desde que mudara para a 
sua nova casa, ainda não se tinha habituado ao constante frenesim 
de ambulâncias que circulavam na Avenida Drummond, as quais, 
aflitas, tentavam chegar o mais rapidamente possível ao seu 
destino: — o Hospital da Torre. 
Tinha demorado imenso tempo a encontrar a sua casa, e quando a 
viu pela primeira vez, apaixonou-se de imediato pela mesma. 
Nunca soube muito bem se teria sido pela sua luminosidade, por 
ser do tamanho certo, ou apenas pela localização, pois o facto de 
poder ir a pé para o local de trabalho, não poderia ser 
negligenciado. 
O importante é que, após um divórcio conturbado, que lhe retirou 
grande parte da sua tradicional alegria de viver, pareceu-lhe ter 
encontrado ali o seu porto seguro. 
Permitiu-se esticar languidamente uma perna comprida e bem 
torneada, e colocou-a fora do aconchego do fino edredão.  
Sentiu um ligeiro arrepio, quando o ar fresco lhe roçou pela 
mesma. 
Olhou para o relógio e confirmou o que já sentia. Estava na hora. 
Nunca havia necessitado de despertador para acordar, por muito 
cansada e fora de horas que se deitasse. 
Costumava brincar com as amigas na faculdade a esse respeito, 
referindo que lhe poderiam pagar, para que ela fizesse o papel de 
despertador personalizado. 
— Vamos a isto! — Disse para si mesma, levantando-se de um 
salto, orgulhosa do seu corpo musculado q.b., e ainda firme. 
Dirigiu-se á janela para verificar como estava o tempo:  
—  Hum, mais um dia de calor — pensou. 
No roupeiro, seleccionou um conjunto de saia-casaco de corte 
moderno e um vestido, mas, em frente ao espelho, acabou por optar 
por vestir este último, que lhe salientava as suas formas. 
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Bebeu um café rapidamente e saiu apressada para o trabalho, não 
porque corresse o risco de chegar atrasada, mas porque gostava 
muito do que fazia. 
Era enfermeira-chefe no vizinho Hospital da Torre, e o seu 
emprego e alguns colegas especiais, tinham sido o suporte 
imprescindível para não se ter deixado cair totalmente no fosso, 
com a dor e o desgosto da separação. 
— Ora viva pássaro madrugador — cumprimentou Tiago, 
continuando sem esperar resposta — Ainda bem que já chegaste, 
pois a mulher do Ricardo telefonou a dizer que ele está doente, a 
Manuela ainda não conseguiu pregar olho e já cá está há mais de 
24 horas, eu estou mais para lá do que para cá por causa do raio 
dos exames, e ainda para cúmulo temos aí uns casos complicados... 
— Olá — respondeu Teresa sorridente, disposta a não se deixar 
abater pelo negativismo e cansaço do colega  
— Sem problema, vamos já tratar de aferir as prioridades — 
continuou ela. First things first eram as sábias palavras de um dos 
seus orientadores de estágio, as quais recordava, em várias 
situações. 
Foi para o seu cacifo, despiu o vestido e enfiou a bata 
exemplarmente branca e engomada, e dirigiu-se à Triagem para ver 
como estava o panorama. 
De facto está um caos —  pensou, verificando que Tiago não tinha 
exagerado, antes pelo contrário. 
Estavam duas mães com crianças no colo, as quais choravam como 
se não houvesse amanhã, um idoso com uma tosse horrível e 
profunda, um bombeiro que acompanhava uma criança numa 
maca, que tinha uma fractura exposta na tíbia. 
Teresa viu também de relance Manuela com um ar extremamente 
cansado, já a roçar o desleixo. 
—  Bom dia!  O Tiago já me referiu que ainda não foste à cama, 
por isso, logo que termines o que estás a fazer, vai descansar por 
favor. 
—  Oh Teresa, já sabes que não me sinto bem a abandonar as 
coisas a meio — protestou, embora com pouca veemência, 
Manuela. 
— Está decidido, eu vou telefonar à Direcção e ver se podem 
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enviar alguém de outro serviço para nos ajudar, durante umas 
horas. Obrigada pelo esforço, mas é mesmo para fazer como te 
indiquei. 
Manuela conhecia bem a sua chefe para saber que a mesma tinha 
tanto de justa e de boa pessoa, como de profissional extremamente 
competente, por isso logo que pôde começou a tratar de sair. 
Quando olhou para trás, por cima do ombro, verificou que Teresa 
já tinha acalmado as mães das crianças, o idoso já estava a ser 
colocado num gabinete médico que estava desocupado, pois a sua 
tosse estava a criar algum desconforto aos outros utentes do 
apertado espaço, e estava agora a verificar com o maqueiro, o 
estado da pobre criança com a fractura, sem dúvida um dos casos 
mais urgentes da Triagem. 
Manuela, seguiu o seu caminho, não podendo deixar de admirar a 
capacidade de trabalho, esforço e dedicação da sua chefe. 
Teresa marcou um número que sabia de cor, no telefone colocado 
na parede; estava a chamar e foi atendido ao 2º toque — Era uma 
das únicas pessoas no Hospital, que como ela própria, chegava 
antes da hora. 
— Viva Dr. Rui, tudo bem? Precisava da sua ajuda. Isto na Triagem 
hoje está complicado, e dava-me mesmo jeito umas mãos 
suplementares. Aí umas quatro pessoas durante duas horas… Acha 
que consegue? 
— Bem, não somos meigas a pedir… duas pessoas durante três 
horas e não se fala mais nisso, ok? 
— Agradeço-lhe imenso Dr. Cá as esperamos ansiosamente! 
Dado que ali já nada mais podia adiantar, dirigiu-se á sala de 
Cuidados Intensivos, onde na maca, rodeado de médicos, 
enfermeiras e auxiliares, com toda uma parafernália de tubos, 
compressas ensanguentadas e vários instrumentos, jazia inerte um 
jovem, no qual as várias tentativas e manobras de reanimação, não 
estavam a surtir quaisquer efeitos visíveis, sendo disso testemunha 
a teimosa linha verde no monitor cardíaco. 
— Carregar a 200 Joules! 
— Afastem-se! 
Mais uma vez as pás do desfibrilhador foram encostadas ao peito 
do jovem, mais uma vez o seu corpo se arqueou num ângulo 
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estranho, mais uma vez caiu de novo na maca, mais uma vez o 
horrível e irritante sinal sonoro constante: Píííííííí…. 
O ar de desânimo e a consternação estava patente em todos os 
rostos, quando se ouviu a voz do médico: — Não há mais nada que 
possamos fazer. Hora da morte 08:45H. 
Começou então, qual ritual macabro, a arrumação da sala, tapando 
com um lençol o corpo bastante maltratado e reunindo os 
equipamentos para serem desinfectados e esterilizados. 
O médico desalentado, retirou a máscara e preparou-se para sair. 
Quando viu Teresa, dirigiu-se-lhe de imediato. 
— Teresa, graças a Deus que chegou! Nem sequer foi ainda 
possível contactar a família. 
Este jovem entrou há pouco tempo, e segundo os bombeiros que o 
trouxeram, foi vítima de uma bala perdida durante um assalto. As 
autoridades já foram avisadas para nos ajudarem a identificar o 
jovem, pois não tinha qualquer identificação. Conto consigo, para 
logo que se saiba quem são os familiares, lhes comunicar esta 
tragédia. 
Afastou-se, deixando Teresa incapaz de articular uma palavra. 
Que raio de mundo este, em que um jovem na flor da idade, vê 
ceifada de forma tão trágica a vida, só por estar no local errado à 
hora errada — pensou. 
Entretanto, recordou-se da calamitosa situação que havia 
presenciado há alguns minutos na Triagem, e voltou lá. 
Quando entrou, verificou que o dono do gabinete que havia sido 
ocupado com o idoso paciente, tinha entretanto chegado ao mesmo. 
Quando sentiu Teresa a passar, levantou o olhar e dirigiu-se-lhe 
com maus modos: 
— Enfermeira Teresa, quando ocupar selvaticamente o meu 
gabinete, ao menos ponha cá dentro alguém para a minha 
especialidade, que como sabe é Urologia… 
— Dr. Meirelles, foi sem dúvida um caso isolado, e teve como 
finalidade garantir um melhor ambiente na lotada sala de espera. 
Vamos já encaminhar o paciente para um local mais apropriado. 
Obrigado e desculpe o incómodo. 
O médico ainda continuou com mais uma série de murmúrios 
inaudíveis, mostrando que efectivamente, tinha ficado desagradado 
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com a situação 
O pobre do paciente, ouvindo ambos, assumiu um ar ainda mais 
desgraçado e triste, como para além de todo o sofrimento que a 
cavada tosse lhe transmitia, fosse ainda responsável por causar 
atritos entre dois colegas. 
— Desculpe — disse em voz sumida, logo sendo acometido de um 
dos seus terríveis ataques de tosse. 
— Não se preocupe com isso e garanto-lhe que vai ficar bom, não 
tarda — replicou Teresa. 
Na sala de espera, já estava tudo mais calmo, tendo sido enviados 
pela Direcção, a Sara e o Rodrigo, para ajudarem. 
Estes, apesar de jovens tinham muita paciência com os doentes e 
transmitiam uma sensação de tranquilidade e segurança. 
Sara estava com uma das mães, a mais nova, brincando já com o 
seu bebé, e Rodrigo, embora com uma postura mais distanciada, 
estava também a sossegar a outra pobre mãe, que estava a ficar 
doida, sem saber o que fazer à sua criança. 
Teresa sorriu, e tomou nota mentalmente que tinha de enviar uma 
nota de agradecimento, por mail, ao Rui, pois este tinha salvo a 
situação, embora também soubesse, que como elemento da 
Direcção, não era suposto que assim não fosse. 
Encaminhou uma das mães para o Dr. Correia de Melo, e a outra 
para o Dr. Gameiro, verificou que o paciente da fractura exposta já 
estava aos cuidados de Traumatologia I, e que o pobre idoso, era o 
próximo paciente do Dr. Raul. 
Olhou para o relógio, e verificou que, com tudo isto, já passava um 
pouco das 10:00 horas, altura em que habitualmente, decorria uma 
animada tertúlia na Cafetaria do 6ºpiso. 
Estava a preparar-se para ir até lá, pois precisava de desanuviar um 
pouco, quando ouviu uma voz de homem, forte, mas bem 
modulada, chamá-la: 
— Enfermeira Teresa Vidal, por favor. 
Virou-se e viu um homem na casa dos quarenta, atarracado, cabelo 
raro e prematuramente embranquecido, com pequenos olhos 
sagazes muito juntos, e feições arredondadas, com ar fatigado, mas 
bonacheirão. 
— Sim, em que posso ser útil? 
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— O meu nome é Paulo Morais. Sou o agente responsável pela 
investigação do jovem baleado esta manhã. 
— Ah, sim. Uma verdadeira tragédia. Não resistiu aos ferimentos e 
faleceu há pouco mais de uma hora. Já se sabe alguma coisa a 
respeito da sua identidade? 
— Isso é que é mau… Relativamente à identidade, temos uma 
pista, deveremos ter resultados ainda antes do almoço. 
—  O que aconteceu ao certo? Não tenho pormenores… 
— Como deverá calcular, enfermeira Teresa, não me poderei 
alongar muito em detalhes, mas o que se sabe é que o jovem estava 
a passar a pé, perto de um bar, por volta das 08:00 horas da manhã, 
e de repente as portas abrem violentamente de par em par e saem 
dois indivíduos correndo, com máscaras de ski, um empunhando 
uma caçadeira de canos serrados, e outro um revólver. Foram 
perseguidos de imediato por seguranças do bar e mais uma ou duas 
pessoas. Nesta confusão dispararam-se alguns tiros, sendo que as 
testemunhas, (poucas), garantem que um dos assaltantes, terá 
também sido ferido. 
Não se sabe ao certo a veracidade desta informação, assim como 
ainda não foi descoberta a arma do crime. 
O que lhe peço é que passe a palavra de que poderemos ter um dos 
envolvidos feridos, não vá ele aparecer por cá… 
— Esteja descansado, assim farei. Tome nota do meu telefone, caso 
tenha alguma informação ou questão. 
O agente tomou nota num pequeno caderno de capa preta das 
indicações, despediu-se entregando um dos seus cartões, e saiu. 
Teresa guardou o cartão no bolso da bata, e ficou uns momentos a 
ver o agente desaparecer através das portas de vidro da portaria, 
reparando no seu aspecto pouco cuidado, e no seu fato amarrotado. 
Lá fora, o calor começava a apertar. 
Mais um dia com temperaturas a rondar os 38 graus; um pouco 
elevado, considerando que Junho ainda estava no seu início. 
 
 
 
 
 
 
 


