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NOVIDADES CAD
• Fórum de Tecnologias de Informação e Comunicação - A Techdata vai organizar o 5º Fórum Anual de Tecnologias

de Informação e Comunicação. As datas são a 19 de Outubro, no Europarque de Santa Maria da Feira, e a 26 de
Outubro, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL). O horário é das 10h00 às 18h00. As principais hardware e
software houses vão estar em exposição e vão ocorrer uma série de conferências. Mais informações pelo telefone
214728428 ou em www.techdata.pt/intouch/Eventos/forumti_2006/mail.html.

• Campanha Xgrade AutoCAD LT - A Micrograf e a Autodesk estão a promover uma campanha de Crossgrade
destinado aos utilizadores AutoCAD LT que pretendam passar para um dos verticais da Autodesk. A passagem de uma
licença AutoCAD LT para o ADT 2007, Revit Series Building 9, Civil 3D 2007, Map 3D 2007, Inventor Series 11,
Mechanical 2007, Electrical 2007 e AutoCAD 2007 pode ficar por 1600 euros, representando descontos de 55 a 70%. A
promoção é válida até 15 de Novembro e inclui um ano de subscrição. Mais informações em
www.micrograf.pt/eventos/xgradelt/.

• Concurso VIZ - O site VizDepot está a promover um concurso de imagens 3D, com prémios aliciantes. Mais
informações e regras de participação em www.vizdepot.com/forums/articles.php?action=viewarticle&artid=53.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Com 3 cursos a decorrer, inicia-se durante a próxima semana mais um curso de AutoCAD

Fundamental em instalações do cliente. Entretanto, passei a tarde do último feriado a corrigir testes de AutoCAD para
avaliação das duas primeiras turmas de AutoCAD, num total de seis que estou a formar, através de um importante
parceiro da QualiCAD.

• CADproject - Depois do envio desta newsletter, vou escrever o artigo de AutoCAD Avançado para o próximo número
da revista CADproject. O assunto que escolhi foi o comando PUBLISH e de como imprimir múltiplas folhas e criar
ficheiros DWF multi-folha.

• 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 2007 - Animações com o comando ANIPATH - O comando ANIPATH permite criar uma animação e

especificar os respectivos parâmetros (será objecto de um futuro documento técnico). Entretanto, aqui fica uma dica: se
os caminhos para o alvo ou para a câmara forem fechados, o início da animação é feito no ponto de selecção da
entidade que dá o caminho. Podemos, sempre, fazer um pequeno break, transformando a entidade em aberta e
controlando, assim, onde começa a animação.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Os professores de Matemática e de Física estavam a olhar para o mastro da bandeira colocado em frente à escola.
Chega o professor de Desenho e pergunta:
- Caros Colegas, qual é o problema?
- Bem - respondeu o professor de Matemática - estamos a pensar como medir a altura do mastro.
O professor de Desenho foi ao carro buscar uma chave inglesa e uma fita métrica, desapertou as porcas que prendiam
a base do mastro e, com ele no chão, mediu o mastro com toda a precisão.
- São exactamente 6 metros e trinta - disse ele, após o que voltou a montar o mastro e foi-se embora.
- Esperto - comentou o professor de Física para o de Matemática - nós queríamos saber a altura e ele dá-nos o
comprimento!


