
Descrições para efetuar as reservas de tee times no site do Oporto Golf 
Club (versão desktop – computador). 

A versão mobile (App) irá ser disponibilizada brevemente. 

 

 

1) Registo (Listagem de dados obrigatórios e não obrigatórios)  

Na página de registo temos os seguintes campos: 

email, password, confirmação password; número de sócio OGC, número de sócio da 

Federação Portuguesa de Golfe, nome, morada (não obrigatório), contacto telefónico, 

NIF (não obrigatório), fotografia (não obrigatório), aceitação de termos e condições.  

É enviado um email de confirmação de registo ao sócio: 

Há necessidade de selecionar confirmar registo, se fizer login pode colocar a chave de 

ativação enviada no mesmo email de confirmação de registo. 

2) Login – preencher campos Email e Password 

3) Após efetuar login, temos: 

 
A minha área: 
 

Página que permite ao utilizador atualizar o seu contacto, morada e password e quando 

se colocar informação, devemos selecionar “submeter”. 

 

 



As Minhas Reservas: 
 

Página com a listagem das reservas de campo que foram efetuadas.  

Nesta área é possível anular a reserva e editar a mesma. 

A secretaria do clube recebe um email em caso de anulação da reserva e o horário de 

saída passa a ficar disponível novamente. 

 

 

 

Reservar Campo:  
 

Nesta página é possível efetuar a reserva do campo. 

Seleciona-se o dia e o tee, assim como obtemos as Horas de saída disponíveis. 

Tipo de horas: 

- As horas que estão a cinza encontram-se indisponíveis; 

- As que estão a branco significam que ainda não foi efetuada nenhuma reserva; 

- As que estão a laranja e com um número, significa que já existe uma reserva e que 

está disponível apenas (x) vagas. 

Por último podemos colocar jogadores adicionais, preenchendo o nome e o número do 

sócio OGC. 

Após reserva com sucesso, o administrador do site e o utilizador que efetuou a reserva 

recebem ambos um email de confirmação. 



 

 

 

As minhas reservas (na área reservada de cada sócio) -> EDITAR:  
 

O editar é idêntico à inserção de uma reserva, mas neste caso não podemos selecionar 

o dia. 

Nesta página também podemos cancelar a reserva. 

Em ambas as situações (editar ou cancelar) a Secretaria do Clube recebe um email de 

alteração ou cancelamento de reserva. 



 

 

 

NOTA: Ao submeter uma reserva, fazer uma alteração ou eliminação, o utilizador recebe 

sempre uma mensagem a informar do sucesso da operação no próprio site. 

 

Informações importantes adicionais: 

- Os sócios conjugues passarão ter um código de cinco (5) dígitos para acesso ao site 

do O.G.C, o qual será constituído da seguinte forma: 

a) se o n.º de sócio efetivo for constituído por um só dígito (exemplo sócio n.º 1), 

o n.º de sócio conjugue passará a ser 99991 

b) se o n.º de sócio efetivo for constituído por dois dígitos (exemplo sócio n.º 11)  

o n.º de sócio conjugue passará a ser 99911 

c) se o n.º de sócio efetivo for constituído por dois dígitos (exemplo sócio n.º 111)  

o n.º de sócio conjugue passará a ser 99111 

- Aos representantes de Sócio Honorário atribuímos 77711 e 77712. 

- Aos representes dos Sócios Coletivos atribuímos 88810, 88811 e 88812 


