
 
 
Biografia em quadrinhos de Horácio de Almeida é lançada na Usina Cultural da 

Energisa 
 

Nesta quinta-feira, 25 de agosto, acontece o lançamento do livro Horácio de Almeida 
em quadrinhos, 12º volume da coleção “Primeira Leitura”, iniciativa do Balcão de 
Livros da Energisa e Editora Patmos. A obra tem roteiro de Bruno Gaudêncio e 
ilustrações de Américo Filho. A cerimônia de lançamento acontece a partir das 19hm, 
na Sala Vladimir Carvalho, na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. 
 
Nascido no final do século XVIV, na cidade de Areia, Brejo do Estado, Horácio foi um 
dos intelectuais paraibanos de mais sucesso do seu tempo. Um dos dez fundadores da 
Academia Paraibana de Letras Horácio de Almeida também foi membro da Academia 
Fluminense de Letras, Fundador e idealizador da Federação das Academias de Letras 
do Brasil, membro da Academia Carioca de Letras, presidente do Cenáculo Brasileiro 
de Letras e Artes e do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro e membro do 
Instituto Histórico e Geográfico paraibano. 
 
O livro será apresentado pelo presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), 
Damião Cavalcante. Após a cerimônia, Bruno Gaudêncio e Américo Filho, roteirista e 
ilustrador da obra, respectivamente, farão uma uma sessão de autógrafos. 
 
Para Carlos Alberto de Oliveira, da Editora Patmos, conta que apresentar os leitores 
um paraibano histórico. “A obra conta com detalhes a trajetória de uma pessoa que 
marcou a história da Paraíba e que com certeza, muitos paraibanos ainda não 
conhecem”, contou. 
 
A coleção Primeira Leitura é uma iniciativa da editora paraibana Patmos, com o 
apoio do Balcão de Livros Energisa, voltada ao público infanto-juvenil, com 
informações sobre a vida e obra de paraibanos que construíram ou constroem o 
universo da nossa terra e da nossa gente. 
 
Serviço:  
 
Lançamento do livro Horácio de Almeida em quadrinhos 
Data: quinta-feira, 25 de agosto de 2016 
Horário: às 19h 
Local: Usina Cultural Energisa - Sala Vladimir Carvalho 
Rua João Bernardo de Albuquerque, 243 – Tambiá. 
 
Dados Técnicos 
Roteiro: Bruno Gaudêncio 
Ilustrações: Américo Filho 
Coleção: Primeira Leitura 



Número: 12º volume 
Editora: Patmos Editora 
 
 
Mais Informações: 
Gerência de Comunicação e Marketing 
Energisa Paraíba / Energisa Borborema 
(83) 2106-7627 / 7016 / 7017 
 


