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NOVIDADES CAD
• Autodesk coloca processo contra Open Design Alliance - Já era esperado! A Autodesk colocou um processo contra

a ODA (Open Design Alliance) alegando infração de marca registada. O motivo foi o lançamento pela ODA das
bibliotecas de software DWGdirect, que permitem às empresas associadas a leitura e escrita do formato DWG versão
2007 e, em particular, a mensagem Autodesk DWG.  This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application. Para os amigos que não sabem, a ODA é uma associação sem fins lucrativos que
inclui praticamente todas as empresas fabricantes de software CAD, com excepção da própria Autodesk, e mais alguns
gigantes, como a Adobe, a Oracle e o Google. O argumento da ODA é que o formato DWG é praticamente um
standard no CAD (a própria Autodesk reconhece) e cuja capacidade de leitura e escrita deve estar disponível para a
concorrência (obviamente, a Autodesk não concorda com esta parte). Informações detalhadas sobre este processo em
http://aecnews.com ou em http://worldcadaccess.typepad.com.

• Portal CADxp atinge os 30000 membros - O portal francês CADxp atingiu, em 4 anos de existência, o impressionante
número de 30000 membros. Inicialmente direccionado para software Autodesk, este portal independente, criado pelo
especialista e formador Patrick Emin, diversificou as suas áreas e abrange agora utilizadores de outros softwares, como
o Solid Works ou o Catia. As áreas mais populares são os muito concorridos fóruns técnicos, a secção de artigos CAD
e a secção de downloads. A versão em língua francesa pode ser consultada em www.CADxp.com, enquanto a versão
em língua inglesa está em www.CADxp.info.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - A QualiCAD emitiu esta semana o Certificado de Formação Profissional (aproveitamento) nº

200 do corrente ano (recorde). Inicia-se, na próxima semana, um curso de Microsoft Project para um cliente e
continuam a decorrer dois cursos de AutoCAD Fundamental. O curso de "Programação VBA para AutoCAD" previsto
para a próxima segunda vai ser adiado para uma próxima oportunidade. Há 3 potenciais interessados que já viabilizam
a realização, mas é necessário acertar datas que sejam adequadas a todos. As novas pastas distribuídas aos
formandos dos cursos QualiCAD são um sucesso!

• Livro de VIZ 2007 - A actualização do livro já está em velocidade de cruzeiro. Não vou mexer na estrutura do livro, mas
vou acrescentar mais alguns casos práticos.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento os próximos cursos calendarizados, embora possam ocorrer acções
extraordinárias, dependendo das inscrições. 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 € 16 - 19 Jan (N)
Actualização 3D para AutoCAD 2007 07 h 75 € 01 - 02 Fev (N)
AutoCAD 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 02 - 15 Jan (N)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 21 Fev - 02 Mar (N)
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 06 - 27 Jan (D, S); 22 - 31 Jan (N)
AutoCAD 2006/2007 Programação VBA 28 h 265 € Consulte-nos
VIZ 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 05 - 16 Fev (N)
VIZ 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 11 - 20 Abr (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 / LT 2007 - Talvez devido à "guerra" entre a Adobe e a Autodesk, as versões 2007 do AutoCAD

incluem um driver para impressão em PDF. O pessoal agradece, não é necessário comprar o Acrobat ou usar outro
software gratuito (por exemplo, o PDF995, www.pdf995.com) Nas caixas PLOT ou PAGESETUP, basta seleccionar o
driver DWG to PDF.pc3. Fiz alguns testes em formação e correram bem, pelo menos com uma folha A1.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Um tipo telefona à ex-mulher e, disfarçando a voz, pede para falar com ele próprio.
- Desculpe, ele já não mora aqui, nós divorciámo-nos - responde ela.
Nos dias seguintes, ele repete o telefonema, com o mesmo resultado. Ao fim de uma semana, a ex-mulher descobre
quem faz as chamadas.
- Ouve lá, ó palhaço, nós estamos divorciados, mete isso na tua cabeça - diz ela.
- Eu sei, só que é sempre um prazer ouvir isso - responde ele.


