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WebMatrix: Desenvolver para a Web é agora mais fácil
IE9 Release Candidate: já disponível
Microsoft Web Camps Belgium - online!
Business Integration Roadshow - 28 Fevereiro
Revista "Programar" - Fevereiro 2011

Web, Web, Web!
Aproveitámos a
onda de novidades
dos últimos dias
para trazer até si
esta MSDN
Newsletter
especialmente
dedicada à Web.
Recapitulando: IE9 RC, cada vez
mais rápido e próximo da versão
final, WebMatrix, ASP .NET MVC3,
Silverlight, as novidades do
HTML5 - que também irá surgir no
browser do WP7 muito em breve , entre muitas outras novidades e
recursos disponibilizados, como as
sessões online do Web Camps
Belgium ou o curso Silverlight
Labs.

Desenvolver para a Web é agora
mais fácil
O WebMatrix, recentemente apresentado no CodeMash, é a nova tool que
desenvolvemos para simplificar o desenvolvimento de sites web, incluindo tudo o que
necessita para o efeito. Pode começar com um dos templates disponibilizados, com uma
das Web Apps disponíveis (DotNetNuke, Joomla, Wordpress,...), ou de raiz: o WebMatrix
permite-lhe customizar o seu site e ainda publicá-lo directamente num hoster, através
das ofertas disponíveis. Conheça-o, experimente, crie: é gratuito!
>Obtenha gratuitamente o WebMatrix
>Web Development 101 using Webmatrix
>Compilação de recursos sobre WebMatrix e desenvolvimento Web

IE9 Release
Candidate
Faça o download da RC do Internet
Explorer 9 e saiba porque a Web vai ser
diferente.

ASP.NET MVC3
Obtenha a versão final do ASP .NET MVC3,
que inclui novidades como o Razor, Javascript
performance, entre muitas outras.
>Saiba mais e obtenha o ASP .NET MVC3

>Download IE9 RC
>IE9 Guide for Developers - RC update

Web Development: por onde começar?
No portal MSDN (versão Portuguesa em actualização) criámos uma nova secção
inteiramente dedicada a mostrar-lhe por onde pode começar a desenvolver para a Web
>aceda aqui à nova página MSDN Web Development
>plus: esclareça as suas dúvidas sobre o HTML5 + Silverlight

MS Web Camps - online
Aceda à série "Web Camps TV" no Channel9 para várias discussões sobre Web Apps,
plataformas, etc. Pode também ainda assistir ao "Web Camp" completo que teve lugar
na Bélgica, e consultar as várias apresentações + demos
>aceder à série "Web Camps TV"
>assistir ao evento "Web Camp Belgium" online, com Scott Hanselman
>obter o Web Camp Training Kit

ScriptJunkie Portal
O portal ideal para quem domina (ou quer aprender) HTML, javascript, jQuery, CSS,
entre mais código cross-browser
>aceda ao portal ScriptJunkie

Silverlight Labs - curso completo
Um curso passo-a-passo totalmente disponível online em 11 módulos, que lhe irá
permitir ficar a conhecer em detalhe o Silverlight 4
>aceda aqui ao curso online
>assista à série "SilverlightTV" no Channel9

Como mover uma Web App para a Cloud?
A escalabilidade virtualmente infinita da Cloud torna este novo paradigma "apetitoso"
para todo o tipo de Aplicações Web, que se pretendam cada vez mais flexíveis e capazes
de responder a picos de acesso. Mas como migrar?
>tutorial completo
>vídeo "How do I Migrate my Existing ASP.NET Application to Windows Azure?"
>patterns & practices guide

HTML5 Labs + Guides
No novo portal "HTML5Labs" pode aceder às mais recentes versões protótipo de
standards Web, e contribuir para o seu desenvolvimento
>portal HTML5 Labs
>aceder aos tutoriais IE9 (HTML5, SVG, CSS3,...) para Developers

É uma Web em mudança, que
está cada vez mais interactiva e
apresenta inúmeras opções de
desenvolvimento, consoante as
suas preferências e necessidades.
A nossa promessa: dar-lhe os
recursos que necessita, qualquer
que seja a sua opção.
Um forte abraço,
Miguel Vicente
Technical Audiences Manager
v-mivice@microsoft.com

Integrando HTML em aplicações
Silverlight

O Dan Wahlin mostra-nos como,
neste post.

Como integrar ASP.NET MVC3 em
aplicações existentes ASP.NET 4
Web Forms

O Guia do Programador para
escrever Documentação de APIs
A documentação não é, nem de perto, um tema
pacífico para qualquer coder. E mais difícil ainda
é fazê-lo correctamente, e eficazmente.
Neste guia, incluído na MSDN Magazine, Peter
Gruenbaum mostra-nos como fazê-lo melhor,
guiando-nos através dos principais componentes
de uma documentação eficaz.
>aceda ao artigo completo

Porque não queremos reescrever
todo o código, o Scott Hanselman
tem a solução.
Testar a UI de Aplicações Web
utilizando jQuery

Em mais um artigo de qualidade da
MSDN Magazine, saiba como usar
esta library para automação de
testes de UI.

BUSINESS INTEGRATION ROADSHOW

Auditório Microsoft Portugal, Porto Salvo
28 FEVEREIRO 2011
Conectar sistemas e aplicações que se encontram nas diferentes
plataformas e juntá-los aos processos de negócio, tornou-se umas das
principais prioridades para a maioria das organizações, e um dos
grandes desafios dos departamentos de TI. Venha saber como
podemos ajudá-lo a dar resposta a estas necessidades e conheça,
também, o compromisso da Microsoft para com o BizTalk Server e a
forma como planeamos continuar a inovar no espaço de integração,
ajudando-o a começar a sua viagem pela Cloud.
>saiba mais e assegure já o seu registo (gratuito)

Windows Azure BootCamp
Auditório Microsoft Portugal | 21 FEVEREIRO | 09h30
Este evento, organizado pela comunidade Azure PT, consiste num dia de formação e
sessões interactivas onde serão abordados os mais diversos tópicos relacionados com o
Windows Azure - Azure Storage, Migração de Soluções para Azure, SQL Azure, ACS,
Service Bus, Azure Connect, entre outros.
>conheça os detalhes e faça já o seu registo (gratuito)

IX Encontro Comunidade SQLPort c/ Alejandro Leguizamo

Lisboa | 22 FEVEREIRO | 18h30
Realiza-se no dia 22 de Fevereiro o IX Encontro da comunidade SQLPort, que tem como
objectivo a partilha de experiências e conhecimento entre os profissionais e entusiastas
de SQL Server em Portugal. Este evento estará sobretudo focado no tópico do Business
Intelligence e irá contar a com presença de um grande especialista de BI - Alejandro
Leguizamo (Solid Quality Mentors).
>saiba mais e assegure já o seu lugar (registo gratuito)

Windows Phone 7 Fest @ Universidade Portucalense

Universidade Portucalense | 25 FEVEREIRO | 15h00
Um evento para todos os que querem mostrar o seu potencial na criação de aplicações
Silverlight para WP7. É possível participar individualmente ou em grupo, num máximo de
4 pessoas por equipa. Todas as aplicações são submetidas a votação e há prémios para
os melhores.
>todos os detalhes estão disponíveis aqui

Comunidade "Portugala-Programar"
Revista Fevereiro 2011 já
disponível
A Comunidade Portugal a
Programar continua a
apostar na excelência de
conteúdos, e apresenta a
nova edição da revista
"Programar", com a
colaboração dé membros
das várias comunidades,
como a netPonto ou a
SharepointPT. Altamente
recomendado!
Saiba como participar na
revista
Vídeo: "Como criar IE9 pinned sites
com para Windows 7
Ricardo Fiel
Em 10 minutos, o Ricardo Fiel mostra-nos
neste vídeo como criar pinned sites IE9
sobre Windows 7, passo-a-passo. (vídeo
disponível no Channel9)
Sugestões para vídeos? Contacte-nos!

Visual Studio 2010 and .NET
Framework 4 Training Course
Um curso online, e gratuito, que o
irá guiar ao longo do VS 2010 e
da mais recente .Net Framework.
Internet Explorer 9 MSDN
Developer Center
O Developer Center do IE9 está
repleto de recursos de
aprendizagem, com tópicos como
HTML5, CSS3, Canvas &
SVG...entre outros.
Windows Azure Platform
Training Course Online January update

Apresentações da Comunidade netPonto
já online
Comunidade netPonto
A Comunidade netPonto partilha as
apresentações de todos os seus encontros,
através deste link!
XNA Pizza Night 2011 - Spring
XNApt + Microsoft
Depois do sucesso das edições anteriores, está
lançado o novo desafio a todos os que querem
partilhar os seus jogos XNA e ganhar prémios!
Inscrições disponíveis neste link.
Já se juntou à comunidade?
> AzurePT
> netPonto
> PocketPT.NET
> PontonetPT
> Portugal a Programar
> SQLPort
> SharepointPT
> SCRUMPT
> XAMLPT
> XNAPT
> ZoomIn

Visual Studio Tools and Extensions
Reunimos para si os principais
enhancements, ferramentas e extensões
para o Visual Studio num só local, neste
artigo da MSDN Magazine.

> HTML5 Intellisense para Visual
Studio 2008 & 2010
> Internet Explorer 9 Administration
Kit
> Visual Studio 2010 Service Pack 1 Beta
> Windows Phone 7 Developer Tools

CAIO PROIETE
Consultor /
Formador; MVP:
ASP .NET; MCT
Líder da
Comunidade
NetPonto

O Caio Proiete trabalha como
arquitecto de software numa
multinacional sediada em
Portugal, e como formador em
tecnologias Microsoft em regime
freelance. Possui diversas
certificações técnicas, é Microsoft
Certified Trainer (MCT) desde
2004, e Microsoft Most Valuable
Professional (MVP) em ASP .NET
desde 2009, pela sua participação
activa em comunidades técnicas
em Portugal e no Brasil.
É líder da Comunidade NetPonto
(http://netponto.org), onde
organiza eventos presenciais
todos os meses com sessões
técnicas sobre desenvolvimento
de software na plataforma
Microsoft .NET, e já participou
como orador em eventos como
TechDays Portugal e WebDay.
Seus tópicos de interesse
actualmente incluem ASP .NET
MVC, Silverlight, e Windows
Azure.
Links sugeridos:
Site pessoal
Blog Técnico
Comunidade netPonto
ASP .NET MVC

Novidade: Windows Phone
7 Virtual Labs

January update
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