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Qual será a vossa resolu-
ção para 2018? Será possí-
vel mudar a sua vida em 365
dias?

Conforme um comunica-
do de imprensa de Los
Angeles, CA, de 6 de
Dezembro de 2017, ape-
nas a tempo de fazer as
resoluções de Ano Novo, o
canal ‘Lifetime’ estreia uma
série nova, intitulada ‘This
Time Next Year’, ou seja,
‘Daqui a um ano’, apresen-
tada pela famosa Emmy Cat
Deeley.

A produção segue as
viagens emocionais de pes-
soas comuns em missões
extraordinárias para mudar
as suas vidas, ao longo de
apenas doze meses. Mas o
que seria um ano para eles,
é apenas momentos para os
telespectadores, uma vez
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Na notícia sobre o
aniversário de casamen-
to de Alberto e Isabel
Sousa, publicado na edi-
ção de 20 Dezembro,
por lapso referimo-nos
ao mesmo como ‘Ba-
tista’. Pelo lapso, as
nossas sinceras descul-
pas aos visados.

O Clube Português de
Filadélfia, no estado norte-
americano da Pensilvânia,
levou a efeito a sua festa
anual de Natal. O evento,
sempre recheado de cama-
radagem e animação, de-
correu no salão nobre da
colectividade.

Para além da refeição,
confeccionada pelas senho-
ras auxiliares, registou-se a
visita do Pai Natal - que se
fez acompanhar pelos
indispensáveis duendes…
A distribuição dos presen-
tes pela pequenada foi um
dos pontos altos da festa.

Mas o orgulho de pais e
encarregados de educação
foi mesmo o presépio ao
vivo que um grupo de crian-
ças montou, para colocar
todos os que ali estavam em
espírito natalício.
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SE a FLORIDA está nos seus planos 
para viver ou investir...
Contacte o Casal Almeida, 
Exit King Realty
1800 Tamiami Trail So., Venice, Florida

mbalmeida@comcast.net 
Maria Belmira (856)364-8652
Adelino Almeida (856)718-6065
Podemos ir buscá-los ao aeroporto: 
Fort Myers, Sarasota ou Punta Gorda

NA SEDE DO CLUBE PORTUGUÊS LOCAL

A Festa de Natal das crianças ‘THIS TIME NEXT YEAR’ ESTREIA DIA 16

História de superação de
jovem luso-americano

em programa da Lifetime

� O Pai Natal e duendes na Festa de Natal no Clube Português de Filadélfia

� O presépio ao vivo montado por crianças luso-americanas na Festa de Natal do Clube Português de Filadélfia

� Derrik Amaral, ao centro, num momento da sua intervenção na nova série da rede de televisão Lifetime

� A chegada do Pai
Natal e dos duendes ao
salão nobre do Phi-ladelp-
hia Portuguese Club. A
comitiva, oriunda do Pólo
Norte, trouxe não apenas
um saco de prendas como
alegria para todos - so-
bretudo para os mais
pequenos, que vivem com
natural entusiasmo e
intensidade esta quadra
festiva
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que cada transformação é
revelada instantaneamente
à medida que os participan-
tes entram numa porta e
emergem de outra, mos-
trando uma nova versão de
si mesmos.

O programa ‘This Time
Next Year’ estreia no canal
televisivo ‘Lifetime’ já a 16
de Janeiro, às 10:00 horas
ET/PT. Um dos partici-
pantes será o nosso conhe-
cido Derrik Amaral.

De cirurgias reconstruti-
vas a reuniões reconfortan-
tes, infertilidade à perda de
peso, nenhum obstáculo é
muito grande para os indi-
víduos corajosos que esco-
lheram assumir o controlo
das suas vidas nesta época
no próximo ano. Antes de
enviá-los nas suas jornadas,
Deeley conhece cada parti-

cipante e eles fazem a sua
promessa pessoal de
mudança na frente de uma
audiência ao vivo. Somente
após a sua revelação, os
telespectadores aprenderão
como, e se, alcançaram os
seus objectivos, pois os
participantes revivem os
seus desafios e comparti-
lham seus sucessos.

Não perca pois a oportu-
nidade de acompanhar o
nosso amigo Derrik e pre-
senciar histórias reais e ins-
piradoras.

Derrik Amaral vai

enfrentar desafio em

cadeira de rodas


