
 
 

NOTA: Pode ser copiada livremente, desde que não seja alterada e seja citada a sua origem. 
Para subscrever esta newsletter semanal gratuita, enviar email para jsantos@qualicad.com com o assunto/subject Subscrever Newsletter. 

© João Santos (jsantos@qualicad.com). Página de CAD: http://www.qualicad.com/joaosantos 

 
Newsletter CAD de João Santos - Nº 213 - 09 de Julho de 2006 

 

NOVIDADES CAD 

• AutoCAD deixa de ter upgrades? - Saiu um esclarecedor artigo na revista CADALYST, da autoria de Steve Johnson, 
em que alerta para a quase certeza da passagem do AutoCAD apenas para o regime de subscrição anual e 
abandonando a possibilidade de upgrades. A Autodesk está a testar a resposta dos utilizadores à impossibilidade de 
upgrades do AutoCAD na Austrália. Sendo um mercado restrito, consegue-se analisar a viabilidade da solução. 
Recomendo a leitura do artigo em http://management.cadalyst.com/cadman/article/articleDetail.jsp?id=354654. Não 
vou dizer mal das subscrições, tem funcionado bem com produtos da Autodesk sujeitos a forte concorrência. Mas em 
relação a um produto como o AutoCAD, que domina o mercado, qual o incentivo que a Autodesk vai ter para melhorar 
o produto, se o dinheiro fica garantido com as subscrições? A ver vamos. 

• Desenhos CAD a partir da India - As grandes empresas de arquitectura começam a contratar serviços de desenho e 
arquitectura a países, como a India, em que o custo hora é muito inferior ao europeu ou ao americano. Recentemente, 
uma grande empresa inglesa contratou mais de 2000 horas de projecto de arquitectura e desenho a uma empresa  
especializada indiana. Para além do custo hora, vejam o que as empresas europeias/americanas podem poupar em 
termos de hardware e software. Só falta saber se do lado de lá, o software é todo legal. 

 

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD 

• Formação QualiCAD - Entrou agora num período mais calmo, em que aproveito para adiantar os livros e para fazer 
novos contactos. Continuam três acções de formação individual, com matéria e horários adequados aos participantes. 

• Livros - Finalmente, entreguei a versão final do meu 25º livro "AutoCAD 2007 3D - Curso Completo". Saiu quase um 
livro novo! Espero que daqui por 3 semanas esteja à venda. Assim que isso acontecer, eu aviso aqui. Entretanto, já 
comecei a actualizar, em acelerado, o "AutoCAD 2007 - Guia de Consulta Rápida". Espero entregar a versão final 
durante as próximas 2 semanas. 

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação até Setembro. As datas até Dezembro já 
estão no site, 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 € 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 - Variável CMDDIA - Lembram-se desta variável, quando a caixa PLOT não aparecia e todo o diálogo 
era feito na linha de comandos, isto em versões pré-2000? Pois, a partir da versão 2000, a Autodesk dizia que a 
variável já não tinha utilidade e apenas era mantida por questões de scripts. Disparate! Esta variável sempre foi 
responsável pela colocação da caixa MTEXT quando se usa o comando DIMEDIT, opção New Text para alterar o texto 
de cotas a indicar, e também pela caixa do comando Express LMAN. Agora, na versão 2007, tem outra utilidade: 
controla se aparece caixa para a edição do texto de cotas de referência (QLEADER) no local. 

 

TEMPOS LIVRES 

•••• Anedota: 
Dois solteirões convictos estão a ver um jogo de futebol na televisão.  
No intervalo, enquanto vão até ao frigorífico buscar outra cerveja, o assunto da conversa passou para a comida:  
- No outro dia comprei um livro de receitas, mas não consegui fazer nada.  
- Por que não? - pergunta o outro - Muito complicado?  
O primeiro responde:  
- Nem imaginas! Todas as receitas começam com "pegue num prato limpo"... 
 


