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“CONVERSAS DE CAFÉ”

“CONVERSAS DE CAFÉ” reúne textos de Luís 
Fernando Veríssimo, com adaptação de 
Thomas Bakk.   
Uma espécie de caixa vazia, a procura de um 
conteúdo algures perdido num mundo que 
se apresenta cada vez mais trivial, onde a 
vida vai perdendo o sentido no caos que se 
estabelece, criando barreiras na perspetiva 
de cada um, face ao seu próprio desejo. Uma 
verdadeira Torre de Babel, em que todos 
falam a mesma língua, mas ninguém se 
entende. Quando falta a comunicação e as 
relações humanas caem no vazio da mono-
tonia quotidiana, as conversas emergem do 
ecrã de um telemóvel. É neste universo que 
o silêncio predomina, os afetos escasseiam, 
os distúrbios se revelam, através dos recal-
ques de uma sociedade sem rumo, com 
valores duvidosos, alimentada pela utopia 
de uma ótica aparentemente inverosímil.
Qual a fronteira entre o sonho e a realidade? 
Entre o desejo e o prazer? Entre a realização 
e a frustração?
Uma breve reflexão sobre os tempos atuais 

e os seus paradigmas, que propõe uma 
viagem repleta de interrogações e poucas 
certezas, pelos recônditos mais obscuros de 
cada um de nós.

Luís Fernando Veríssimo (1936) é escritor 
brasileiro. Famoso por suas crônicas e contos 
de humor. É também jornalista, tradutor, 
roteirista de programas para televisão e 
músico. É filho do escritor Érico Veríssimo.

Thomas Bakk, brasileiro, radicado em Portu-
gal há 17 anos, formado em Artes Cénicas, 
tem um longo percurso como artista perfor-
mativo. Foi Guionista da Rede Globo e atual-
mente dedica-se a sessões de narração de 
histórias de sua própria autoria; Um trabalho 
desenvolvido em Bibliotecas, Livrarias, Feiras 
do Livro,  Encontros, Festivais, Seminários, 
Congressos, Escolas, Faculdades, Teatros, 
Espaços Culturais, Instituições e Empresas.
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