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NOVIDADES CAD
• Autodesk adquire empresa Robobat (Robot Millenium) - Mais uma aquisição paga a pronto pela Autodesk. Desta

vez foi a empresa francesa Robobat, adquirida por 33 milhões de dólares. Esta empresa comercializa software para
projecto, análise e detalhe de estruturas. O seu software mais conhecido é o Robot Millenium, usado, por exemplo, no
projecto do Stade de France e também no Dep. de Engenharia Civil do Técnico. O Autodesk Revit Structure já tinha
uma parte integrada. Mais informações em http://revit.robobat.com/n/revit.

• Teorias da conspiração 09/11 - Uma das polémicas a correr na net, que já deu direito a jogo e a livro, é uma teoria de
que não houve nenhum avião a embater no Pentágono e que tudo não passou de um plano vitimizador da
administração Bush (Ficheiros Secretos ao vivo?!). E perguntarão os meus amigos o que é que isso tem a ver com o
CAD? Pois, um sujeito chamado Mike Wilson fez um filme em SolidWorks que demonstra o trajecto do Boeing 757 e
de como ele deixou um rasto compatível com as fotos divulgadas, nomeadamente os candeeiros partidos. Segundo a
nota publicada pelo Ralph Grabowski no seu popular blog (http://worldcadaccess.typepad.com), o filme pode ser
acedido através do seguinte link: http://www.youtube.com/watch?v=YVDdjLQk.

• IMSI juntou-se ao consórcio IntelliCAD - Há alguns meses a IMSI Software mudou de nome para Broadcaster Inc. e
passou toda a parte de CAD, nomeadamente o desenvolvimento e comercialização do software TurboCAD para uma
nova empresa chamada IMSI/Design (www.imsidesign.com). A notícia recente é a de que a IMSI se juntou ao consórcio
IntelliCAD (www.intellicad.org). As razões, não anunciadas, podem ter a ver com a criação de um produto alternativo ao
TurboCAD e compatível com o AutoCAD.

• Open Design Alliance já suporta o formato DWG 2007 - Este consórcio, que reúne praticamente todos os
concorrentes da Autodesk, anunciou a disponibilidade das livrarias DWGdirect para o formato DWG das versões 2007.
Estas livrarias permitem que as empresas do consórcio possam ler, escrever, visualizar e editar ficheiros DWG que
incorporam todas as possibilidades e tipos de objectos do AutoCAD 2007. E mais: também permitem colocar os
códigos responsáveis pela mensagem "Trusted DWG" que aparece quando se abre um ficheiro DWG proveniente de
um software Autodesk. Se a concorrência já consegue colocar esta mensagem nos seus ficheiros DWG, isso
certamente vai implicar que a mensagem desapareça em versões futuras. Mais informações em www.opendesign.com.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Foi adjudicada, por um novo cliente, uma acção de AutoCAD Fundamental e iniciam-se, na

próxima semana, um curso de Actualização 2D para AutoCAD 2007 para uma conceituada empresa e o curso
calendarizado de Actualização 3D. Continuo a dar formação em AutoCAD 2007 durante o dia, para um parceiro.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação com os próximos cursos. 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 € 22-29 Set (N)
Actualização 3D para AutoCAD 2007  07 h 75 € 23 Set (D, S); 02-03 Out (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 € 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
• Autodesk VIZ - Default Lighting - Tendo luzes aplicadas à cena, nas janelas (viewports) temos a possibilidade de

visualizar o efeito da sua iluminação ou de manter as luzes que estão por omissão. Através do menu de contexto em
cima do nome da janela acedemos a Preferences e, no painel Rendering, activamos ou desactivamos Default lighting.
Podemos escolher entre uma ou duas luzes por omissão. Um processo expedito de comutar entre iluminação da cena e
default lighting é através das teclas <CTRL+L>. A partir da versão 2005, mesmo que apliquemos luzes, o default
lighting é mantido por omissão.

TEMPOS LIVRES
• Frase:

Lógica: Método sistemático de chegar a uma conclusão errada com confiança.


