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ARQUIMEDES 

COMO INSERIR UM LOGÓTIPO NUMA 
LISTAGEM 

 

No programa Arquimedes, a cada planilha de listagem presente na janela do menu de impressão 
corresponde um ficheiro. Esse ficheiro é editável pelo utilizador através do Editor de Planilhas de 
Listagens que se encontra no menu Arquivo > Imprimir > Planilhas de Listagens. O utilizador pode 
utilizar esta ferramenta para alterar qualquer uma das listagens fornecidas com o programa ou 
mesmo criar novas listagens. 

Apresenta-se seguidamente um exemplo no qual é inserido um logótipo na listagem Orçamento de 
venda, tecendo sempre algumas considerações gerais sobre o Editor de Planilhas de Listagens. 

EXEMPLO DE INSERÇÃO DE UM LOGÓTIPO NUMA LISTAGEM     

No programa Arquimedes selecciona-se o menu Arquivo > Imprimir > Planilhas de Listagens. Na janela 
que se abre deve-se escolher listagens do tipo Orçamento > Orçamento de venda. 

 

Fig.  1 

Depois de premir Aceitar, inicia-se o Editor de Planilhas de Listagens e pode-se observar desde logo a 
secção de registos da listagem Orçamento de venda. 
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Fig.  2 

Cada listagem do Arquimedes pode possuir até quatro secções: Rosto…Apêndice, Máscara de Página, 
Registos e Diálogos.   

Na secção Rosto…Apêndice define-se a primeira página (Rosto), no caso da listagem a possuir, bem 
como o Resumo-Apêndice (responsável pelas secções finais de uma listagem). 

Na secção Máscara de Página definem-se cabeçalhos e rodapés da listagem. 

Na secção Registos definem-se os dados que se pretendem apresentar na listagem (provenientes de 
uma base de dados orçamento ou banco de preços). 

Na secção Diálogos definem-se as janelas iniciais a apresentar em algumas listagens que têm por 
função a seleção de algumas propriedades ou a introdução de dados.  

Pode-se aceder às várias secções no menu com o mesmo nome. 
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Fig.  3 

Neste caso pretende-se colocar um logótipo no cabeçalho de todas as folhas, portanto deve-se 
seleccionar no menu Secções a opção Máscara de Página. 

 

Fig.  4 

Como se pode observar existe um espaço em branco na zona Cabeçalho Superior de Página que pode 
ser utilizado para colocar uma imagem.  

Para poder inserir uma imagem é necessário selecionar a opção correspondente na barra de 
ferramentas. 

 

Fig.  5  
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Depois basta criar um retângulo (clicar com o botão esquerdo e arrastar sem largar) no espaço em 
branco. 

 

Fig.  6  

Ao terminar surge no ecrã o diálogo para a seleção da imagem: 

 

Fig.  7  

Para selecionar uma imagem clica-se na pasta, à direita, e surge o diálogo de seleção de ficheiros do 
Windows: 
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Fig.  8  

Neste diálogo deve-se localizar o ficheiro no computador, que terá de ser de um dos tipos indicados 
na zona Ficheiros do tipo. Ao abri-lo, ele surge no diálogo anterior. Depois de premir Aceitar a imagem 
fica inserida no retângulo previamente criado. 

 

Fig.  9 

Para ajustar a imagem no Editor de Planilhas de Listagem deve-se selecionar o cursor na barra de 
ferramentas. 

 

Fig.  10 

Ao clicar com o cursor no centro da imagem e arrastando-o (sem largar o botão esquerdo do rato), 
pode-se mover a imagem na zona Cabeçalho Superior de Página.  
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Fig.  11  

Para modificar o tamanho da imagem deve-se clicar com o cursor nos cantos ou nas linhas exteriores 
e depois arrastar o rato como explicado anteriormente. 

 

Fig.  12 

Clicando duas vezes sobre a imagem surge novamente a janela Atributos de Objeto Tipo Imagem. 
Para melhor posicionar o logótipo na listagem e poder verificar o aspeto final da mesma pode-se fazer 
uma Vista Preliminar da listagem.  

Para isso deve-se selecionar Imprimir no menu Arquivo e escolher Vista preliminar. No final da 
operação é necessário salvar as alterações à listagem selecionando a opção Guardar no menu 
Arquivo. 

 

Fig.  13 

Depois de salvar as alterações pode sair do Editor de Planilhas de Listagem. Note-se que no caso das 
listagens por defeito do Arquimedes, é necessário guardá-las com um outro nome e num outro 
ficheiro, pois encontram-se protegidas. Note-se também que, ao inserir o logótipo na listagem, não se 
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está a copiar a imagem para a listagem, o programa continua a utilizar a imagem original, pelo que 
não se deve apagá-la. 

 


