
NOTA: Pode ser copiada livremente, desde que não seja alterada e seja citada a sua origem.
Para subscrever esta newsletter semanal gratuita, enviar email para jsantos@qualicad.com com o assunto/subject Subscrever Newsletter.

© João Santos (jsantos@qualicad.com). Página de CAD: http://www.qualicad.com/joaosantos

Newsletter CAD de João Santos - Nº 224 - 15 de Outubro de 2006

NOVIDADES CAD
• Autodesk no Facilities Management - A Autodesk vai lançar, no dia 18, o software Autodesk FMDesktop 7.0 Product

Suite, para gestão de instalações (Facilities Management). Não dei conta de haver 6 versões anteriores, mas isso é
explicado porque este software foi adquirido em Janeiro de 2006. A suite inclui Facility Manager, Facility Link, Facility
Web e Facility Request, e é baseada na tecnologia DWF (Design Web Format). Mais informações em
www.autodesk.com.

• Autodesk e problemas com a Bolsa - A Autodesk, com base numa auditoria de comparação entre os registos de
distribuição de acções e a efectiva posse das mesmas, descobriu muitas discrepâncias. O custo desta auditoria
ascendeu a mais de 4 milhões de dólares, o que daria para comprar mais alguns softwares.

• SITIC na FIL - O SITIC,  Salão Internacional de Tecnologias da Informação e Comunicação, que substitui a INFORPOR,
vai decorrer de 02 a 05 de Novembro na Fil, em Lisboa. Mais informações em www.sitic.fil.pt.

• Novidades Open Design Alliance - Este consórcio sem fins lucrativos, que reúne todas as principais empresas de
CAD, com excepção da Autodesk, anunciou o lançamento da versão DWGdirect. Esta nova versão já inclui
praticamente todas as possibilidades do formato DWG do AutoCAD 2007, incluindo a declaração Trusted DWG. Isto
significa que muito rapidamente todos os softwares CAD da concorrência vão poder importar e exportar ficheiros DWG
compatíveis 2007. Noutra notícia relacionada, foi anunciado que a administração do consórcio pediu ao histórico Evan
Yares (www.evanyares.com/the-cad-industry/) para sair, com o argumento de conflito de interesses. Mais informações
em www.opendesign.com.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Na passada semana bati o meu recorde de horas leccionadas numa única semana,

precisamente 56. Felizmente, a formação vai acalmar um pouco. Terminou um curso QualiCAD, na próxima semana
termina outro e iniciam-se dois (um de Revit!) e foi adjudicado um curso de Inventor (dupla !). Entretanto, já está
praticamente confirmado o curso de VIZ calendarizado, a iniciar a 13 Novembro.

• 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 - Várias setas Leader para um mesmo texto - O comando

QLEADER, abreviatura LE, permite a criação de cotas de referência. Marcamos o
primeiro ponto, onde fica a seta, o segundo ponto, onde termina, dois ↵ e
escrevemos a primeira linha. Ao dar um ↵, mudamos de linha e um novo ↵
saimos do comando. Para associar várias setas a um mesmo texto,
seleccionamos a seta (sem comando), activamos o grip da ponta da seta, menu
de contexto (botão direito) e indicamos Copy. Só temos de marcar onde
queremos as novas setas.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Um homem morre e, devido aos seus pecados, foi enviado para o Inferno. Enquanto estava a ser levado para o seu
lugar de tormento para toda a eternidade, passou por uma sala onde estava um advogado a conversar com uma bela
mulher. O homem resmunga para o diabo acompanhante: "Pois, eu vou tostar para sempre e este advogado fica com
aquela brasa". O diabo empurra o homem com a sua forquilha e responde: "Quem és tu para questionar o castigo
daquela mulher?".


