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NOVIDADES CAD
• Ouvir falar sobre AutoCAD de forma diferente - A juntar aos já muitos serviços disponíveis, os amigos e colegas

autores do Brasil Luciana Klein e Assis Haubert do grupo cadklein (www.cadklein.com) lançaram um serviço inovador, o
PodKlein. Basicamente, é como se fosse um programa de rádio em que o motivo é falar sobre AutoCAD, alternado por
algumas músicas. Em relação ao AutoCAD, dão dicas, falam sobre novidades, explicam conceitos, comandos e
variáveis e respondem a perguntas. Se tiverem oportunidade, não deixem de ir a http://cadklein.podomatic.com/ e ouvir
os 3 primeiros números publicados. Força, pessoal!

• Microsoft Vista e o CAD - Esta semana foram anunciadas as primeiras ligações entre o novo sistema operativo da
Microsoft, denominado Vista, e as software houses de CAD. Assim, o SolidWorks 2007 (www.solidworks.com) já está
certificado pela Microsoft para o Vista, bem como todo o software Dassault (www.3ds.com), nomeadamente CATIA,
Enovia, etc. O Vista vai incluir um visualizador nativo para o formato DWF da Autodesk (www.autodesk.com/dwf), ou
seja, poderemos ver os thumbnails de ficheiros DWF, mas apenas 2D, e depois abri-los directamente, sem um
visualizador próprio. Para conseguir isso, o formato DWF tem de seguir as novas especificações de impressão XPS.
Apesar de tudo o que foi anunciado, ainda não estou minimamente entusiasmado com o Windows Vista.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Formação QualiCAD - Agora que se aproxima o fim do ano, o cenário está um pouco mais aliviado. Decorrem dois

cursos de AutoCAD Fundamental e termina, na próxima semana, o curso de Project.

• Marketing - Com a actualização da informação QualiCAD para 2007, os sites da QualiCAD e o meu de CAD (parado
há já bastante tempo) vão ser actualizados durante a próxima semana. Continuam os contactos com os actuais e
potenciais clientes.

• Visita de formador de Cabo Verde - Um contacto já bem antigo (e viva a net), o amigo Helder Monteiro, formador de
AutoCAD em Cabo Verde, fez uma visita à QualiCAD esta semana e aproveitou para mostrar alguns excelentes
trabalhos em AutoCAD 3D.

• 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(1) 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.

(1)  Preços garantidos para inscrições feitas em 2006.
Aos preços apresentados acresce IVA. N: 18h00-21h30 ; D: 09h30-13h00 e 14h00-17h30 ; S - Sábados

TRUQUES E DICAS
• AutoCAD 2007 - Ciclo para selecção de entidades - Nas versões anteriores à 2007, para se entrar em ciclo de

selecção de entidades sobrepostas, carregava-se em <CTRL>, o AutoCAD colocava na linha de comandos <Cycle on>
e ia-se fazendo clique sobre as entidades até a entidade pretendida ficar assinalada.Depois bastava um <ENTER> para
sair do ciclo. Na versão 2007, a tecla <CTRL> ficou reservada para a selecção de sub-objectos. E então os ciclos?
Agora, tem de se carregar em <SHIFT> + barra de espaços (spacebar) para obter o mesmo efeito. Se não houver
entidades sobrepostas, o ciclo é imediatamente fechado e a entidade é seleccionada.

TEMPOS LIVRES
• Anedota - Mais uma de suporte técnico:

Suporte técnico - "Ok, agora no canto inferior esquerdo do seu ecrã, está a ver o botão OK?"
Cliente - "Uau! Como é que consegue ver o meu ecrã a partir daí?"


