
FÚRIAS
AUTODIAGNÓSTICO 1

A partir de 23 de Novembro de 2020, ser-lhe-á pedido que preencha este formulário antes de 
cada consulta. Também pode fazê-lo sempre que decida viajar até algum sentimento mais incó-
modo ou mais difícil de encarar. Pode ser uma viagem de ida-e-volta ou só de ida.
Todos os dados recolhidos são confidenciais mas podem ser transmissíveis. Acontece a toda a 
gente, uma vez ou outra, e não vem daí mal ao mundo, mesmo quando nos pode fazer tanto mal 
a nós ou a alguém de quem gostamos muito.
Caso tenha dúvidas sobre o tipo de fúria que sente, pode fazer um teste furioso mesmo antes da 
sua consulta. 

Não é de estranhar que se sinta melancólico durante os 14 dias seguintes. É o tempo médio para 
dissolver a fúria que soltou sem querer em voz alta, devagarinho. Deve, no entanto, estar atento 
a qualquer outro sintoma que o possa levar até qualquer outro sentimento (como, por exemplo: 
alívio, cansaço bom, uma certa força criativa ou mesmo uma vontade de mudar o rumo à vida). 
Caso sinta algum destes sintomas... aproveite-os da melhor maneira.
Para um merecido tratamento personalizado da sua fúria, solicitamos o envio deste questionário 
devidamente preenchido para portela.patricia@gmail.com ou celfechas@gmail.com ou entrega 
em mão se a consulta for presencial.

Este questionário permite atribuir uma pontuação furiosa. Esta pontuação furiosa indicará o seu 
nível provável de fúria, para hoje ou para outro dia qualquer.
Esta avaliação permitirá percebermos o seu grau de risco de enfurecimento, tristeza ou entusias-
mo nos próximos 14 dias.
Se convidarem amigos, familiares, filhos ou vizinhos a preencherem este questionário, é provável 
que eles obtenham a mesma pontuação. Esta coincidência chama-se osmose ou: há uma energia 
no ar!

A partir de 23 de Novembro de 2020, ser-lhe-á pedido que preencha este formulário antes de 
cada fúria. Também pode fazê-lo sempre que decida viajar até algum sentimento mais incómodo 
ou mais difícil de encarar. Pode ser uma viagem de ida-e-volta ou só de ida.
Todos os dados recolhidos são confidenciais mas podem ser transmissíveis. Acontece a toda a 
gente, uma vez ou outra, e não vem daí mal ao mundo, mesmo quando nos pode fazer tanto mal 
a nós ou a alguém de quem gostamos muito.
Caso tenha dúvidas sobre o tipo de fúria que sente, pode fazer um teste furioso mesmo antes da 
sua consulta. 

Não é de estranhar que se sinta melancólico durante os 14 dias seguintes. É o tempo médio para 
dissolver a fúria que soltou sem querer em voz alta, devagarinho. Deve, no entanto, estar atento 
a qualquer outro sintoma que o possa levar até qualquer outro sentimento (como, por exemplo: 
alívio, cansaço bom, uma certa força criativa ou mesmo uma vontade de mudar o rumo à vida). 
Caso sinta algum destes sintomas... aproveite-os da melhor maneira.
Para um merecido tratamento personalizado da sua fúria, solicitamos o envio deste questionário 
devidamente preenchido para portela.patricia@gmail.com ou celfechas@gmail.com ou entrega 
em mão se a consulta for presencial.

Este questionário permite atribuir uma pontuação furiosa. Esta pontuação furiosa indicará o seu 
nível provável de fúria, para hoje ou para outro dia qualquer.
Esta avaliação permitirá percebermos o seu grau de risco de enfurecimento, tristeza ou entusias-
mo nos próximos 14 dias.
Se convidarem amigos, familiares, filhos ou vizinhos a preencherem este questionário, é provável 
que eles obtenham a mesma pontuação. Esta coincidência chama-se osmose ou: há uma energia 
no ar!

1. Queremos saber mais sobre o seu comportamento diário para evitar ou convocar as fúrias:

a) Lava as mãos antes, durante ou depois de se enfurecer? 

Sim, lavo, antes porque considero muito importante receber uma fúria lavadinha ou 
lavadinho; 

Sim, lavo depois, porque não quero passar a minha fúria a mais ninguém;

Sei que devo. Talvez. Mas do que eu gosto mesmo é de chafurdar na minha fúria.

Não, nunca lavo de uma fúria as minhas mãos.
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b) Mascara a sua fúria?

Sim, mascaro sempre a minha fúria.

Sim, mascaro a minha fúria quando estou com muita gente mas tiro-lhe a máscara 
mal chego a casa ou, quando posso, com um amigo/a, nem sempre a uma distância 
de 1,5m.

Não, nunca ponho máscara nas minhas fúrias.

c) Mantém alguma distância da sua fúria?

Sim, sempre a uma distância de 1,5m.

Não, não resisto a abraçar muitas vezes a minha fúria.

Tento atirar a fúria para longe, mas ela vem sempre atrás de mim (o que devo fazer?).

2. Nos últimos 14 dias participou de alguma destas viagens furiosas?

Aniversário de amigos onde ficou triste ou furioso.

Jantar com a família onde alguém disse algo que não era do seu agrado.

Assistiu à fúria de alguém num espaço público.

Sentiu uma tristeza vinda não se sabe de onde e mais valia que fosse uma fúria.

3. Assinale as partes do corpo que ficam mais desarrumadas quando  uma fúria a/o escolhe e
use a cor mais adequada para a identificar:
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4. Por quanto tempo deseja ou costuma ficar furioso?

1 minuto     1 dia

10 segundos    1 vida inteira (1)

1 quarto de hora    Nunca

5. Causas mais frequentes para o aparecimento das suas fúrias (2)

a)

b)

c)

d)

d a z)

6. Faça aqui uma lista das entidades ou razões que o enfurecem
(lista de preenchimento livre e pode transmiti-la a quem quiser) 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j a z)

1       Desaconselhamos vivamente esta última opção porque faz muito mal às costas e pode ser irreversível.
2 Só se desejar muito contar-nos.
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7. Use os 5 sentidos para descrever a sua fúria

    Vejo tudo preto

    Só me apetece gritar 

    Cheira-me a esturro

    Fico com pele-de-galinha

    Fico com um sabor amargo na boca mesmo depois de comer um gelado

8. sente algum destes sintomas furiosos? (3)

Mau hálito

Rigidez muscular

Queda de cabelo

Unhas quebradiças ou pés encolhidos

Mutação de cromossomas (não se vê a olho nu mas sente-se)

Alotriofagia (uma vontade incontrolável de comer barro, porcelana, vidro, cinzas)

Palpitações ou perda de visão periférica

Vontade de bater em quem mais amo, não percebendo porquê nem para quê

Vontade de agradar a palermas, também sem perceber muito bem porquê (acontece 
muito nos recreios da escola, sem nenhuma vantagem para nenhum dos envolvidos);

Perda de vontade de explicar, pela vigésima vez, o que me vai na alma;

Uma sensação algo incómoda e persistente de não ser compreendido;

Um calor súbito que não é paixão (nem outra coisa qualquer);

Sentir um frio no peito;

Uma empatia estranha com heróis gregos furiosos (por exemplo, aqueles que gostam 
de pregar mortais em cima de penedos, aqueles que cospem fogo, vomitam lava ou 
que se babam e ainda os que têm um estranho ranho cor de rosa; também podem ser  
os que abocanham deusas ou os que lançam raios e coriscos pelos olhos para cima da 
humanidade inteira nos momentos mais inconvenientes.

Outros

3       Responda com sinceridade
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9. Truques que pode aplicar para domar a sua fúria? (4)

1 - babar-se discretamente mas incomodando os presentes

2 - gritar (5)

3 - rugir palavras estrangeiras

4 - rugir sem palavras nenhumas

5 - vomitar verde

6 - cuspir um dente

7 - arrancar cabelos (da escova) e mostrar aos amigos ou aos entes queridos que o 

enfureceram

8- adormecer no meio de uma discussão (esta é uma sugestão particularmente eficaz 

para livreiros especialistas em poesia incompleta)

9 - ler poesia (isto é especialmente indicado para quem está numa fase avançada de 
      autocontrolo furioso).

10 - telefonar a um amigo.

11 - comer um vaso.

12- comer terra.

4       Bater em alguém ou destruir alguma coisa é sempre tentador, mas está provado que não resolve 
rigorosamente nada, muito menos a própria da fúria porque as fúrias alimentam-se dos estragos 
provocados.

5       Faz sempre bem saber alguns truques.
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10. Diga, de 0 a 5, qual a intensidade das suas fúrias e em qual dos espaços se encaixam
melhor

- colérica

- irascível

- furibunda

- selvagem

- brutal

- encrespada

- fula

- zangada

- irritada

- raivosa

- possessa

- danada

- feroz

- rábica

- exasperada

- agastada

- abespinhada

- arrenegada

- chateada

- neurasténica

- arrufadíça

- assanhadiça

- iracunda

- biliosa

- piursa

- indignada
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Nota final: Vendemos fúrias irritações e raivinhas. Não compramos brigas só porque sim nem 
promovemos material de arremesso, só de ricochete ou boomerang.

Se sentir algum dos sintomas mencionados nas consultas, em menor ou maior grau de inten-
sidade, por favor contacte o livreiro da Poesia Incompleta, a recepção do Teatro Municipal São 
Luiz, o xamã mais à mão ou uma das terapeutas de serviço – a  Célia ou a Patrícia – de preferên-
cia, aquela que lhe contou a melhor história.

Se sentir 3 ou mais destes sintomas, fique atento a qualquer aumento de intensidade dos 
mesmos!

Se sentir 5 ou mais, consulte um profissional do serviço nacional de saúde!

Se sentir 6 ou mais, tem 2 opções: entrar em pânico ou soltar a sua fúria cá para fora porque 
nós preparámos um ambiente adequado a isso. Connosco, está seguro porque somos um 
serviço alternativo de fúrias e temos óptimos métodos de limpeza furiosa. Ligue para 808 808 
808 (ou para nós).

Se sentir todos os sintomas…. Desabafe! É mesmo o melhor remédio. No final da sessão, 
disponibilizamos a nossa playlist especificamente criada para acompanhar angústias várias.

Fúrias de Patrícia Portela com Célia Fechas A PARTIR DE Toon Tellegen e Daniil Kharms TRADUÇÃO DE Célia Fechas e Patrícia 
Portela REVISÃO DE Isabel Garcez e Zoë Portela de Boeck PERFORMERS E COCRIADORAS Célia Fechas e Patrícia Portela 
ACEPIPES FURIOSOS Peter de Bie  ILUMINAÇÃOLeonardo Simões PRODUÇÃO VÍDEO E GRÁFICA Irmã Lucia efeitos especiais 
PLAYLIST FURIOSA Sérgio Hydalgo APOIO (LITERÁRIO, FÍSICO E OUTROS) Livraria Poesia Incompleta UMA PRODUÇÃO 
Prado, associação cultural, em parceria com Laika vzwCOPRODUÇÃO São Luiz Teatro Municipal A PRADO tem o apoio da 
DGartes/Ministério da Cultura para o biénio 2020-2021 AGRADECIMENTOS a Nuno Veiga (pelas paisagens sonoras que 
muito nos inspiraram), ao Teatro Viriato, pela luz negra, e a Changuito.

Este espectáculo é dedicado a Zoë Portela de Boeck, a Iréne e Bruna Dietvorst e a Ada Brys
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