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NOVIDADES CAD
• Service Pack para AutoCAD 2007 - A Autodesk já lançou os primeiros Service Packs para AutoCAD 2007, AutoCAD

LT 2007 e AutoCAD Revit Series 9. Ainda não instalei o Service Pack, a Autodesk anuncia uma lista enorme de
melhorias em quase todas as áreas, com especial realce para as seguintes: visualização 3D, CUI, referências externas,
texto, gravações para as versões 2000 e 14, desempenho e publicação, edição de modelos com um grande número de
sólidos. Não li nada sobre melhorias naquilo que eu considero os principais defeitos e bugs do AutoCAD 2007,
nomeadamente ao nível de coordenadas de mapeamento e da localização geográfica. Mais informações em
www.autodesk.com.

• Conversor PDF para DXF - A DotSoft anunciou o lançamento de uma aplicação isolada que converte ficheiros PDF
para DXF. O resultado da conversão são vectores (linhas, polilinhas e texto). Relembro que a DotSoft tem uma série de
aplicações muito interessantes, incluindo muitas gratuitas. Mais informações em www.dotsoft.com/pdfconvert.htm.

• Autodesk lança site para utilizadores MAX, VIZ e Alias - Mais uma boa notícia para os utilizadores destas
aplicações. A Autodesk lançou um site chamado The Area, destinado à comunidade de utilizadores artistas (estou a
citar), ou seja, utilizadores MAX, VIZ, Alias. Neste site podem ser encontrados dicas e tutoriais, download de trials,
texturas, shaders, galerias de imagens e filmes, fóruns de discussão e blogs. Vamos a ver se fica muito tempo online e
não acontece o mesmo que ao portal Point A. Mais informações em www.autodesk.com/m-e/area.

• Campanha Autodesk de crossgrade AutoCAD LT - A TECAD (www.tecad.pt) enviou-me a informação de uma
campanha da Autodesk em que se pode converter uma licença AutoCAD LT para AutoCAD ou para Autodesk Revit
Series (que contém o AutoCAD) por 1600 euros + IVA. Se optarem pelo upgrade para o Revit, lembrem-se que não
poderão fazer depois upgrades futuros apenas para o AutoCAD.

• 3ds MAX 9 - A Autodesk anunciou o seu lançamento em Outubro. Mais informações em próximos números.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Continuam várias acções de formação: uma de VIZ Avançado, adaptada aos participantes, uma

de VIZ Fundamental, uma individualizada de AutoCAD para aprovação em cadeiras de CAD e uma de AutoCAD
Fundamental. Os próximos cursos de Actualização para AutoCAD também estão bem encaminhados. Entretanto, foi
aprovada uma proposta para Actualização para AutoCAD 2007, a realizar em Setembro.

• Livros - A editora informou-me que houve um problema com a impressão do "AutoCAD 2007 3D - Curso Completo" e
voltou atrás para reimpressão. Se não fosse este problema já teria saído. Já fiz a revisão do "AutoCAD 2007 Guia de
Consulta Rápida" pelo que também foi para gráfica.

• Documento técnico - Acompanha esta newsletter um documento técnico sobre materiais em VIZ.

• 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. 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 € 16 - 27 Out (N); 25 Nov - 23 Dez (D, S)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 11 - 20 Set (N); 28 Out - 18 Nov (D, S)
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 30 Set - 21 Out (D, S); 30 Out - 09 Nov (N)
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 - Continuando a dica da semana passada, o muito útil comando MATCHPROP já permite

passar as propriedades Material e Shadow display de um objecto. E, tal como as restantes propriedades, funciona entre
desenhos aberto, ou seja, seleccionamos o objecto fonte num desenho e os de destino noutro desenho. Temos, assim,
um processo expedito de transferir materiais entre desenhos.

TEMPOS LIVRES
• Frase:

Não suporto a intolerância.


