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Circular n.º 019/2014 

Portal F.P.T. – Disponibilização de Listagem de Atletas 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

Continuamos a trabalhar para melhorar as funcionalidades do Portal F.P.T. 

onde recentemente foi adicionada uma nova funcionalidade que gostaríamos 

de realçar pela sua importância uma vez que permite a obtenção de uma 

listagem com dados dos atletas associados ao Clube/Associação  a que preside, 

nos formatos Excel e/ou em Pdf.  

O formato Excel em particular permite que um clube faça análise dos dados 

disponíveis, sendo possível: 

 Com antecedência, informar/relembrar os atletas que irão ter Atestado 

médico inválido; 

 Com antecedência, informar/relembrar os atletas que irão ter Validade 

Lupa inválida; 

 Entrar em contacto com alguns atletas que ainda não tenham a sua 

situação regularizada. 

 Ou simplesmente, desejar aos seus atletas um feliz aniversário; 

 

Para gerar uma listagem basta acompanhar os seguintes passos: 

1. Aceder à página de “Atletas”; 

2. Pressionar o botão “Todos” (todos atletas independentemente do estado 

– Activo/Inactivo/etc..); 

3. Pressionar o botão “Salvar Como” (ao lado da janela “Procurar”); 
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Nota: a listagem é gerada com a informação de atletas que estiver 

disponível no quadro. 

 

4. Escolher o formato desejado (no nosso exemplo escolhemos o excel)  

 
 

5. Escolher o local onde vamos guardar a listagem (no nosso exemplo 

Desktop ou Ambiente de Trabalho) e salvar. 
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6. Abrir o ficheiro e analisar os dados. 

 

 

 

Nota: a ausência de informação numa determinada célula significa que a ficha 

do atleta não tem qualquer informação e que é necessário actualizar. 

 

Cumprimentos, 

 

Lisboa, 02 de Abril de 2014 

 

P’la Direcção da F.P.T. 

______________ 

Luís Moura 

Presidente 


