ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS
EM DIA COM A ACADEMIA Nº 119 DE 21/06/2018
Cuidando da Memória Acadêmica

FATOS ACADÊMICOS

(Dia 10 de agosto de 2018)
Acadêmico Ministro Eleito Luiz Alberto
POSSE NA CADEIRA 7
Patrono Ferreira Nobre
Último ocupante o Embaixador Nestor dos Santos Lima.
Saudação: Acadêmico Ministro Marcelo Navarro

Seja bem vindo Luiz Alberto a Nossa ANRL

16/2/1930 - 23/1/2017

A BIOGRAFIA DE DORIAN GRAY CALDAS
A biografia do mestre potiguar Dorian Gray Caldas está sendo escrita por Diogenes da
Cunha Lima. Com base em uma amizade de boa parte de sua vida, ele conta a vida e
analisa a criação do pintor e poeta, revelando faces inéditas da história do artista.
Diogenes mostra que a genialidade de Dorian estava fundamentada em características
bastante palpáveis, como a sensibilidade, uma enorme capacidade de dedicação e uma
imaginação tão fértil que flertava com a fantasia.
Pintor talentoso, o Dorian desenhado na biografia é uma pessoa real, extraordinária
pela pluralidade de interesses e pelo prazer que tinha em combiná-los. Desde já, um
livro indispensável não só pelo caráter único de representar integralmente o artista,
mas como um retrato da capacidade humana de inovar, da importância de não apenas
assimilar conhecimento, mas ter a disposição para questioná-lo, ser imaginativo e
pensar diferente.
A biografia ainda não tem data de lançamento.
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LANÇAMENTO DO LIVRO
Dia 19 de julho de 2018
O escritor Carlos Roberto de Miranda Gomes,
o Sebo Vermelho Edições com o apoio do
Instituto Histórico e Geográfico do RN,
contam com a sua presença para uma reunião de
confraria, ocasião em que será lançado o livro

Acadêmico Carlos Gomes

"AS CONFRARIAS E O TEMPO
19 - JULHO - 2018 (quinta-feira)
19 HORAS
Sede do Instituto Histórico e Geográfico do RN
Rua da Conceição, 622 - Cidade Alta
(ao lado da Catedral Velha) - Natal/RN

LANÇAMENTO DA REVISTA DA UFRN

Texto do Acadêmico Humberto Hermenegildo

"A hora imortal da universidade".
revista de extensão da UFRN, com destaque para Cascudo (tem um artigo do Acadêmico Humberto
Hermenegildo ).

Na capa, a pessoa clica em "sumário" e aparecem todos os títulos, aí clica no título. Tem também um texto
de Cascudo sobre a Universidade.
“Vai sair um número impresso e eu consigo para a Academia. Disse Humberto”.
LINK:
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FnNuJp5&data=02%7C01%7C%7C3c69e4e0
d8104f37f81308d5da12736b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636654695134670709&sdata=FkJxrD6
MtWwR6Ecq6Ua9BwAZMtjfm8KJ0yZl08UGaVc%3D&reserved=0
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