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 Lisboa, 2 de Dezembro de 2008 

Tudo o que precisa para um Natal de 
sonho está no CLIX 

• Canal dedicado à quadra natalícia com todas as sugestões para um Natal 

ainda mais divertido 

•  Filmes, postais, músicas, horóscopo, agenda cultural, passatempos com 

prémios, menus festivos, sugestões de presentes, viagens de sonho e muito 

mais. São estas as propostas deste canal concebido para todas as idades   

Lisboa, 02 de Dezembro de 2008 – Sem dinheiro? Sem tempo? Sem imaginação? A 
braços com a ceia da Consoada para toda a família e sem jeito nenhum para a 
Culinária? Aflito com as decorações da casa, da mesa e da tradicional árvore de 
Natal? Todas estas questões, que se avolumam com o aproximar do dia 25 de 
Dezembro, já têm resposta em http://natal.clix.pt  - um canal do portal Clix onde 
encontra tudo o que precisa para uma Consoada de sonho. 
 
A época do Natal é especialmente atarefada, mas todos a queremos tornar muito 
especial, portanto o Clix dá uma mãozinha com todas as sugestões para que nada 
falte neste Natal.  
 
Se o problema é a Ceia de Natal, basta clicar em http://natal.clix.pt e ter acesso às 
mais exclusivas receitas elaboradas pela Nestlé.  
 
Se a maior preocupação é a decoração da casa, encontra também no Clix muitas 
dicas para tornar a sua casa, a sua mesa e a sua árvore de Natal apelativa, sem 
esforços, e de acordo com o seu estilo pessoal: tradicional, prático, ou minimalista. 
 
Se não houver tempo para as compras de Natal, os mais originais presentes de Natal 
estão também à distância de um clique, no Portal de Natal do Clix, longe das 
multidões e das filas de pagamento - uma massagem à la carte, um voo de Balão ou 
um fim-de-semana ao volante de um Porsche são apenas três exemplos das várias 
centenas de possibilidades existentes em http://natal.clix.pt .  
 
Com tanta azáfama ainda sobra tempo livre?! Basta consultar a Agenda e escolher 
os eventos que mais agradam a diversão ser maior. 
 
E para entrar em 2009 com o pé direito, não esquecer o copo na mão, as 12 passas e 
dinheiro no bolso. Não acredita em superstições? Então não perca tempo e reserve 
já a viagem de fim-de-ano. Neste caso e porque a festa vai prometer, o CLIX tem 
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todas as dicas para recuperar da farra. Pés assentes na terra, é obrigatório dar uma 
olhadela ao que as previsões de 2009 ditam. Se a sorte acompanhar, o melhor é 
participar nos passatempos e ganhar prémios espectaculares! 
 
Como Natal é sinónimo de Solidariedade, este canal apresenta ainda uma lista de 
instituições apoiadas pelo Clix (e pela Sonaecom), com informação detalhada sobre 
projectos em curso e respectivos contactos para recolha de apoios. 
 
Disponíveis estão, também, postais de Natal Interactivos e Vídeos Personalizáveis 
para desejar àqueles que lhe são mais próximos Votos de Festas Felizes. 
 
Para aceder ao canal, podes ir através do Portal Clix ou directamente a 
http://natal.clix.pt.” 
 
SOBRE O CLIX 
 
O Clix é uma dos principais portais portugueses, agregando um conjunto muito 
diversificado e completo de conteúdos.  
Enquanto operador de telecomunicações, disponibiliza o primeiro serviço de 
televisão digital (IPTV) a funcionar no país. Integralmente assente em tecnologia IP 
(Internet Protocol), é assegurado por uma ligação ultra-rápida ADSL 2+ e dá acesso 
a cerca de 100 canais de televisão e mais de 700 títulos, entre filmes, 
documentários, concertos.  
  
O Clix é o único operador em Portugal a oferecer cinco serviços – telefone, Internet, 
televisão, home video e Internet móvel - de uma forma integrada, com uma só 
marca, um só ponto de contacto e uma só factura. 
 

 

 


