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NOVIDADES CAD
• UGS lança SolidEdge versão 19 - Saiu uma nova versão de um dos mais populares modeladores 3D. Segundo a

UGS, foi dado um especial destaque aos pedidos dos clientes (não dizem todos o mesmo?). Principais novidades:
simulação completa de mecanismos, documentação dinâmica e animada, informação 3D associada aos modelos de
acordo com normas, partilha de ficheiros JT (informação inteligente 3D), novas possibilidades de soluções de fabrico
(projecto de produtos e de ferramentas, programação NC), métodos de trabalho adequados aos utilizadores AutoCAD
2D, suporte de Windows 64 bit. Mais informações em www.ugs.com/solidedge.

• ADT Customer Council - A Autodesk anunciou o lançamento de um site dedicado ao ADT, denominado Architectural
Desktop Customer Council, em www.adtcc.com. Pretende-se que os utilizadores se inscrevam no fórum, comuniquem
com os técnicos Autodesk do produto e ajudem a direccionar o ADT para melhor satisfazer as necessidades.

• Autodesk Labs - Um desenvolvimento muito interessante por parte da Autodesk foi a criação do Autodesk Labs
(labs.autodesk.com). Neste site, a Autodesk coloca para download alguns produtos ainda não comercializados, em
versões alfa ou beta, e que os utilizadores podem testar antes de serem implementados em software.Muito brevemente
vai ser adicionado o Impression, antigamente conhecido por Vespa. Este software, que corre isolado (sem ser em cima
do AutoCAD ou de outros), permite criar renderings não foto-realistas a partir de desenhos AutoCAD, evitando a
utilização de ferramentas de artes gráficas (Corel, Adobe Illustrator).

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Terminaram dois cursos QualiCAD com total satisfação dos participantes. Nesta semana vai

terminar um de VIZ Avançado. Está tudo bem encaminhado para realizar os próximos cursos de Actualização e de
AutoCAD 3D.

• Livros - O livro "AutoCAD 2007 3D - Curso Completo" já está a ser distribuído pelas livrarias (finalmente). O "AutoCAD
2007 Guia de Consulta Rápida" está na gráfica e deve sair em duas semanas.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação com os próximos cursos. As datas até
Dezembro já estão no site, mas podem haver cursos extra. 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
• VIZ - Criação de câmaras - Para além dos processos normais de criação de câmaras, livres ou com alvo, através do

painel lateral Create, Cameras e botões Free ou Target, temos uma possibilidade adicional pelo menu de topo.
Imaginemos que até temos uma vista em perspectiva que quiséssemos passar para uma câmara. Nada mais simples:
no menu de topo Create, Cameras, Create Camera from View. Se tivermos uma câmara previamente seleccionada,
esta é deslocada e ajustada para retratar a vista pretendida, caso contrário, é criada uma câmara com essa vista.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

A assistente de bordo, loira, estreando-se na TAP, vira-se para o passageiro e, educadamente, pergunta:
- O senhor aceita o jantar?
- Quais são as opções?
- Sim ou não!


