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As dificuldades de uma relação começam, 
muitas vezes, nas nossas próprias incongruên-
cias. Queremos segurança, mas também novi-
dade. Quase sempre exigimos que o outro seja 
a pessoa perfeita, quando nós estamos longe de 
ser perfeitos. E ainda temos tendência para ima-
ginar uma relação perfeita, algo que também 
não existe. Estas questões levam muitos casais 
ao consultório da Dra. Catarina Lucas. E a estas 
questões somam-se uma série de outros pro-
blemas comuns à maioria dos casais. Dos temas 
mais habituais, como a longa rotina, até aos mais 
complexos, como as traições, a autora fala de to-
dos eles de uma forma simples e direta, desmisti-
ficando muitas ideias feitas que tantas vezes nos 
levam por caminhos errados e prejudicam as nos-
sas relações. Rotina; Família; Filhos e enteados; 
Infidelidade; Finanças; Divórcio e recomeço; Ciú-
mes; Sexualidade; Pornografia; Violência domés-

tica, entre outros. Além de abordar estas e outras questões, Vida a Dois é um 
livro repleto de histórias reais com as quais se vai identificar. Inclui exercícios 
para entender melhor a sua relação, e muitas estratégias, dicas, reflexões e até 
provocações. 
Fonte: Livro
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HORÁRIO:
segunda a sexta > 10h00 às 17h30 / sábados > 10h00 às 16h00 
Encerra domingos e feriados

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO
A decorrer durante o mês Novembro

EXPOSIÇÃO – “Voltar aos passos que foram dados”
Conceção: Biblioteca Municipal /Fundação José Saramago
Publico Alvo: Público em geral
Local: Biblioteca Municipal da Lourinhã
Entrada Livre

Montra de Pensamentos… Saramago
Celebrando o Centenário de José Saramago, disponibilizamos a toda 
a comunidade, os pensamentos, deste autor, nas montras dos esta-
belecimentos aderentes no concelho da Lourinhã.

Saramago…na pausa do café!
No dia do centenário de José Saramago, convidamos toda a comuni-
dade a participar na atividade, Rolinhos com Letras, sendo distribuí-
do, nos cafés aderentes, um rolinho juntamente com o café.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO – “A Pulga e o Leão” de Ana Almeida
26 Novembro
Horário: 10h30
Publico Alvo: Público em geral
Local: Biblioteca Municipal da Lourinhã
Entrada Livre


