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NOVIDADES CAD
• CADproject 24 já à venda - Já saiu o último número da CADproject, a única revista de CAD portuguesa. Ao contrário

da capa do número anterior, esta está muito apelativa, feita em Vue. Destaques para os artigos de Vue 6, os dois do
ADT 2007 do amigo Pedro Aroso (obrigado pela referência ;-), SolidWorks 2007 e um artigo sobre Design. O meu
artigo de AutoCAD Avançado incidiu sobre os comandos de layers que foram promovidos das Express Tools e também
agora disponíveis no AutoCAD LT. Mais informações em www.cadproject.com.

• Cursos gratuitos de actualização SolidWorks para clientes registados - A empresa iKnowledge Systems, Inc., que
já se chamou CADPO, fez uma parceria com a SolidWorks, para dar acesso online gratuito a todos os clientes
SolidWorks registados aos mais de 100 vídeos e projectos de formação de Actualização da versão  2007. Os clientes
registados devem aceder a https://customercenter.solidworks.com/eservice_enu/start.swe?SWECmd=Start e
seleccionar Tech Tips and Best Practices.

• Autodesk na lista das empresas que mais cresceram em 2006 - A Autodesk está em 62º lugar na lista das
empresas que mais rapidamente cresceram durante o ano de 2006. Esta lista foi elaborada pela revista Fortune e pode
ser consultada em www.money.com/fastestgrowing.

• Adobe Acrobat 8 - A Adobe apresentou o novo Acrobat, versão 8. Como novidades, um botão de acesso ao novo
Acrobat Connect, que é uma espécie de Net Meeting, e melhorias ao nível da reutilização de conteúdos, revisões e
redlining, formulários em PDF, etc. Mais informações em www.adobe.com/acrobat.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Apesar de estar a dar formação em AutoCAD 2007 durante o dia, para um parceiro, os

contactos com potenciais clientes continuam. Registe-se, igualmente, a adjudicação de mais uma acção de AutoCAD
Fundamental e no próximo Sábado deve iniciar-se mais um curso de AutoCAD 2007 - Modelação 3D.

• Escritório para venda - Tenho um escritório para venda na Cruz Quebrada, com 40 m2, duas assoalhadas e WC. É
um R/C com excelente visibilidade na rua principal (Sacadura Cabral, que vai para Algés) com facilidade de
estacionamento e perto da estação da CP. Não é uma notícia de CAD, as minhas desculpas, mas pode ser um bom
negócio, dado que tenho alguma urgência. Com a venda, posso pagar o que falta do escritório da QualiCAD.

• Livros - Já está à venda o "AutoCAD 2007 - Guia de Consulta Rápida".

• 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 € Consulte-nos
Actualização 3D para AutoCAD 2007  07 h 75 € 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
• AutoCAD 2007 - Comando SECTIONPLANE - Este novo comando 3D permite criar secções de corte com um ou mais

planos. Ao se activar uma secção de corte, esta secção fica opaca, pelo que, em primeira instância, se tinha de actuar
um REGEN. O amigo e formando Eduardo Veiga descobriu que basta fazer um <ESCAPE> para que a secção fique
correcta. Não deixa de ser estranho!

TEMPOS LIVRES
• Frases:

Casamento é o triunfo da imaginação sobre a inteligência.
Segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência.


