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NOVIDADES CAD
• Autodesk compra RoCAD a empresa alemã - Mais uma aquisição da Autodesk. A empresa alemã Mensch und

Maschine Software AG anunciou a venda à Autodesk, por um milhão de US dólares, do seu software RoCAD. Este
software permite adicionar aplicações 2D e 3D de sistemas de aquecimento, de ar condicionado, de canalizações e
eléctricos ao Architectural Desktop. Mais informações em www.mum.de.

• Google cria uma ligação directa entre 3D Warehouse e Google Earth - A Google lançou um ficheiro que permite a
fácil ligação entre o Google Earth e o Google SketchUp 3D Warehouse. Os utilizadores que criam modelos SketchUp
podem colocá-lo directamente no 3D Warehouse, sem necessidade de enviar um ficheiro KML para todos os que
pretendem ver o modelo. Mais informações em http://earth.google.com/3d.html.

• Acesso livre a algumas versões beta da Autodesk - Esta simpática política da Autodesk em disponibilizar versões
Beta de alguns dos seus produtos menos conhecidos em desenvolvimento já foi aqui mencionada. Actualizo as
informações sobre os produtos disponíveis: Google Earth Extension, para a publicação no Google de modelos 3D feitos
em AutoCAD 2007, ADT 2007, Civil 3D 2007 e Map 3D 2007, Autodesk DGNV8 Translator, para traduzir ficheiros
DWG para DGN e vice-versa, Project Freewheel, para acesso estilo browser a ficheiros DWF em páginas Web ou
PDAs, Autodesk Vault Mirror Utility, para criar uma cópia exacta dos dados colocados no gestor Vault. Mais
informações em http://labs.autodesk.com.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Concluiu-se com total satisfação um curso de Microsoft Access realizado nas instalações do

cliente. Na próxima semana iniciam-se dois cursos de AutoCAD Fundamental para um outro importante cliente.
Entretanto, está a decorrer um curso de AutoCAD 2007 3D e continuo a dar formação em AutoCAD 2007 durante o dia.

• Documento técnico - Acompanha esta newsletter um documento técnico com a primeira parte da explicação do
Autodesk Design Review (antigamente conhecido por DWF Composer).

• 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 € Consulte-nos
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 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 € Consulte-nos

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 2006/2007 - Variável TABLEINDICATOR - Se ao criar ou ao editar uma tabela (AutoCADs 2006 ou 2007),

não aparecerem os endereços (números nas linhas e letras nas colunas) das tabelas, é sinal que esta variável tem o
valor 0. Esta variável fica gravada no programa.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Um alentejano queria livrar-se dum gato. Levou-o até uma esquina distante e voltou para a casa. Quando chegou a
casa, o gato já lá estava. Levou-o novamente, agora para mais longe. No regresso encontrou o gato novamente em
casa. Fez isso mais umas três vezes e o gato voltava sempre para casa.
Furioso pensou: - Vou lixar este gato!
Pôs-lhe uma venda nos olhos, amarrou-o dentro de um saco e colocou-o na mala do carro. Subiu à serra mais distante,
entrou e saiu de diversas estradinhas, deu mil voltas... e acabou por soltar o gato no meio do mato.
Passados uns dois dias, o alentejano liga para casa.
- Tá, Maria, o gato já chegou?
- Sim...
- Ainda bem, deixa-me falar com ele porque eu estou perdido...


