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No post de hoje irei ensinar a instalar o LibreOffice 3.3 no Ubuntu.

LibreOffice 3.3

Atenção, caso você tenha dificuldades em
seguir o tutorial abaixo, recomendo que
leia este outro artigo: Instale o
LibreOffice no Ubuntu via PPA. Neste
outro artigo, você encontra uma maneira
muito mais descomplicada e segura de instalar o
LibreOffice, além de garantir a atualização automática
dos pacotes.

O tutorial a seguir, foi testado no dia 01 de janeiro de 2011, no Ubuntu 10.10, mesmo
sendo uma versão RC (Release Candidate), o LibreOffice já se mostra(e
muito.)superior ao OpenOffice. Experimente o LibreOffice, vocês não se
arrependeram!
Lembre-se que antes de instalar o LibreOffice, deve-se
remover completamente todos os pacotes referentes ao
OpenOffice. Utilize o Synaptic para ajuda-lo nessa tarefa!
Antes de começar é importante que você já tenha instalado o plugin, “nautilusopen-terminal”. Esse plugin permite abrir o terminal em uma determinada pasta, Para
instala-lo use o comando:
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sudo apt-get install nautilus-open-terminal
Após a instalação do plugin encerre sua sessão!
Agora vamos obter os pacotes de instalação, use o comando de acordo com a
versão do seu sistema!
Para sistemas 32-bits:
wget http://download.documentfoundation.org
/libreoffice/testing/3.3.0-rc2/deb
/x86/LibO_3.3.0rc2_Linux_x86_install-deb_enUS.tar.gz
Para sistemas 64-bits:
wget http://download.documentfoundation.org
/libreoffice/testing/3.3.0-rc2/deb/x86_64
/LibO_3.3.0rc2_Linux_x86-64_install-deb_en-US.tar.gz
Depois que terminar o download, extrai o pacote que você baixou, depois clique com
o botão direito, em cima da pasta que foi extraída e escolha a opção “abrir num
terminal”.

Agora no terminal que abriu, execute o seguinte comando:
sudo dpkg -i DEBS/*.deb
Após concluir o processo acima, feche o terminal. Você já pode conferir, os pacotes
do LibreOffice instalados em: Aplicativos – Escritório.
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Caso, o LibreOffice não apareça como na imagem acima, siga os passos a seguir:
Volte até a pasta que você extraiu e abra-a, dentro dela existem 2 pastas e 1 arquivo,
abra a pasta DEBS. Dentro da pasta DEBS, existem vários pacotes e uma pasta
chamada “desktop-integration”, abra essa pasta. Dentro dela existe apenas um
pacote deb, clique 2x sobre ele e instale-o. Com isso o LibreOffice deverá aparecer
no menu: Aplicativos – Escritorios.

Deixando o LibreOffice em português do Brasil.
Ao iniciar o LibreOffice pela primeira vez, você notará que ele está em Inglês, para
deixarmos ele em português siga os passos abaixo:
Antes de continuarmos, feche todas as janelas do LibreOffice que estiverem
abertas!
Para obtermos o pacote de tradução, execute o comando de acordo com a versão
do seu sistema!:
Para sistemas 32-bits:
wget http://download.documentfoundation.org
/libreoffice/testing/3.3.0-rc2/deb
/x86/LibO_3.3.0rc2_Linux_x86_langpack-deb_ptBR.tar.gz
Para sistemas 64-bits:
wget http://download.documentfoundation.org
/libreoffice/testing/3.3.0-rc2/deb/x86_64
/LibO_3.3.0rc2_Linux_x86-64_langpack-deb_ptBR.tar.gz
Depois que terminar o download, extrai o pacote que você baixou, depois clique com
o direito em cima da pasta que foi extraída, e escolha a opção “abrir num terminal”.
Só tome cuidado para não se confundir, muita atenção para não errar a pasta!
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Agora no terminal que abriu, execute o seguinte comando:
sudo dpkg -i DEBS/*.deb
Ao concluir o processo, feche o terminal!
Pronto, agora seu LibreOffice está instalado e devidamente traduzido para o
Português do Brasil.
Veja que nos créditos, aparece como BROffice 3, isso acontece devido ao pacote de
tradução que instalamos.

Clique aqui para ver maior!

O tutorial acima não é difícil, mas deve-se ter muita atenção na hora de segui-lo.
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