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NOVIDADES CAD
• Museu francês adopta software da Dassault - O novo museu Paris Museum em Quai Branly adoptou o software

Virtools para a criação de aplicações 3D interactivas, permitindo a experiência virtual de visualização de obras de arte.
Este novo museu é dedicado às culturas indígenas de África e da Ásia. O projecto do edifício é de Jean Nouvel e abriu
ao público em 23 de Junho. O software Virtools tem sido usado em múltiplas áreas onde a interactividade é muito
importante, como funcionalidade de produtos, ergonomia, formação, marketing, etc. Mais informações em
www.virtools.com.

• Beta da extensão do Google Earth para o AutoCAD 2007 - A Autodesk anunciou a disponibilidade da versão beta da
extensão Google Earth para os softwares AutoCAD 2007, Architectural Desktop 2007, Civil 3D 2007 e Map 3D 2007.
Esta beta é pública, pelo que qualquer um pode testar. A extensão permite aplicar os modelos 3D directamente a partir
do AutoCAD no Google Earth. Mais informações e a extensão em http://www.autodesk.com/labs.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Terminaram três cursos da QualiCAD, com a completa satisfação dos participantes. Saliento o

curso de AutoCAD, Programação VBA, em que se desenvolveram algumas rotinas que vão poupar muitas horas aos
participantes. Entretanto, foi aprovada mais uma acção de Microsoft Access, saiu mais uma proposta para formação de
VIZ adaptada às necessidades dos participantes e iniciou-se outra acção individualizada.

• Livros - Estou a aguardar as correcções para o livro de AutoCAD 2007 3D e iniciei a actualização do Guia de Consulta
Rápida.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação até Setembro. Amanhã coloco no site as
datas até Dezembro, mas recordo que tenho muita flexibilidade em marcar novas datas, inclusive em Agosto. Os
detalhes de todos os cursos, incluindo outros não listados aqui, podem ser consultados no site da QualiCAD
(www.qualicad.com). Agradeço toda a divulgação. Qualquer questão, contactem por email ou pelo telefone da
QualiCAD (213427612).

Curso Duração Preço Datas
Actualização 2D para AutoCAD 2007  14 h 135 € 09 - 16 Set (D, S); 21-26 Set (N)
Actualização 3D para AutoCAD 2007  07 h 75 € 23 Set (D, S); 28 - 29 Set (N)
AutoCAD 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 05 Ago - 02 Set (D, S); 28 Ago - 08 Set (N)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 07 - 18 Jul (N); 11 - 20 Set (N)
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 19 - 28 Jul (N); 30 Set - 21 Out (D, S)
AutoCAD 2006/2007 Programação VBA 28 h 265 € 27 Nov - 07 Dez (N)
VIZ 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 31 Jul - 11 Ago (N)
VIZ 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 02 - 13 Out (N)
VIZ 2006/2007 Materiais Básicos e complexos 11 h 110 € 16 - 18 Ago (N)
VIZ 2006/2007 Câmaras, Luzes e background 11 h 110 € 21 - 23 Ago (N)
VIZ 2006/2007 Animação 07 h 75 € 24 - 25 Ago (N)

Outros cursos ou outras datas - Consulte-nos, marcamos novas datas em qualquer horário com um mínimo de 3
participantes.

Aos preços apresentados acresce IVA. N: 18h00-21h30 ; D: 09h30-13h00 e 14h00-17h30 ; S - Sábados

TRUQUES E DICAS
• AutoCAD 2007 - Ortho - Uma novidade muito interessante e que não foi anunciada. É claro que, com as primeiras

utilizações, salta logo à vista. A função auxiliar Ortho inclui agora uma legenda que indica a distância e o ângulo, a
exemplo do que acontece com a função Polar. A utilidade principal é quando se aplica o Ortho em 3D, ou seja,
marcando pontos segundo o eixo Z, com uma vista inclinada.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

O empregado do restaurante traz o prato de carne com o polegar em cima do bife.
- Você não pode pôr o polegar dentro do prato - afirma o cliente, incrédulo.
- O quê?! E você queria que a carne caísse outra vez ao chão, não? - responde o empregado.


