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NOVIDADES CAD
• IronCAD representado em Portugal - Nunca me lembro de ter visto uma notícia no Ten Links (www.tenlinks.com)

sobre Portugal. Pois aconteceu nesta semana com a notícia que o software de modelação 3D IronCAD passou a ser
representado em Portugal pela Norcam. Ao contrário da maioria dos softwares de modelação 3D, este não é
paramétrico, permitindo maior liberdade e maior falicidade na modelação de sólidos. Mais informações em
www.ironcad.com e www.norcam.pt.

• Blog de Ted Boardman - Um dos maiores especialistas mundiais em MAX e VIZ, Ted Boardman, lançou um blog em
www.tbmax.net/blog. Não o confundir com um dos membros dos ZZ Top ;-)

• Prémios de visualização CG Architect - A CG Architect anunciou e publicou as imagens e animações premiadas no
concurso deste ano, em www.cgarchitect.com/3dawards/. Seria interessante saberr quais os softwares utilizados, mas
não vi essa informação.

• Dosch lança mais modelos 3D - Uma das principais empresas que comercializa modelos 3D de excelente qualidade
anunciou o lançamento dos seguintes novos modelos: 100 modelos para segurança de instalações, 14 modelos de
navios, 50 modelos de projecto de lojas, 50 modelos de equipamento electrónico, 106 modelos industriais, etc. Estes
modelos poligonais, com preços distintos, são disponibilizados nos formatos DWG, DXF, FLT, IGES, Iris Inventor,
NGrain, Rhino, SLP, STL, Universal 3D e VRML. Mais informações em www.doschdesign.com/e_start/.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Acabou mais um curso de AutoCAD 2007 3D com total satisfação dos participantes e está a

decorrer um curso de AutoCAD 2007 Fundamental. Na próxima semana iniciam-se dois cursos com conteúdos
adaptados aos participantes. Entretanto, sairam duas propostas QualiCAD, uma de AutoCAD e outra de MXRoad (!). O
amigo Pedro Aroso,  especialista em Architectural Desktop e autor do respectivo livro, vai estar em Lisboa em
Setembro, pelo que há a possibilidade de a QualiCAD organizar algumas acções de formação e especialização.

• Livros - O "AutoCAD 2007 3D - Curso Completo" deve estar a chegar às livrarias a qualquer momento e continuo a
aguardar que a editora me mande a revisão do "AutoCAD 2007 Guia de Consulta Rápida". Entretanto, já actualizei para
a versão 2007 a parte escrita do novo livro e estou agora a escrever o terço que falta.

• Documento técnico - Acompanha esta newsletter um documento técnico sobre a modelação poligonal no VIZ,
adaptado de um artigo feito pelo amigo Alfredo Marecos e com a sua autorização.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação com os próximos cursos. As datas até
Dezembro já estão no site, mas recordo que tenho muita flexibilidade em marcar novas datas. É provável que se realize
um curso extra de VIZ Fundamental assim que houver mais uma inscrição, em pós-laboral. 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 € 28 Ago - 08 Set (N)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 11 - 20 Set (N)
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 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 € 13 - 24 Nov (N)
VIZ 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 02 - 13 Out (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 - Materiais - O material aplicado a objectos passou a ser uma das propriedades, que pode ser alterado

através dos comandos PROPERTIES, CHANGE ou CHPROP. O comando STATUS indica qual o material que está
por omissão para os novos objectos e o comando LIST também indica qual o material para os objectos seleccionados.

TEMPOS LIVRES
• Frase:

A mentalidade é como um pára-quedas: só funciona aberta.


