
Prova Literária – Prémio Jaime Rocha 

 

A Biblioteca da Nazaré – Coletividade Popular -, em conjunto com o Agrupamento de 

Escolas da Nazaré irão levar a cabo a primeira edição da Prova Literária Prémio Jaime 

Rocha. 

Tendo em linha de conta a inexistência de iniciativas do género no concelho da Nazaré 

e sabendo da extrema importância que a criação artística e literária tem na evolução das 

próprias comunidades, a Biblioteca da Nazaré apresentou a referida proposta ao 

Agrupamento de Escolas da Nazaré que imediatamente acolheu o desafio. 

Com o objetivo primacial de potenciar o aparecimento de novos criadores na área da 

Literatura junto das camadas mais jovens do concelho da Nazaré, a Direção da Biblioteca 

da Nazaré decidiu colocar este objetivo como uma das atividades prioritárias para 2020, 

esperando que seja apenas o ponto de partida para muitas edições. 

Esta primeira edição será direcionada para os alunos do ensino secundário da Escola 

Amadeu Gaudêncio. Após o balanço da primeira edição, refletiremos coletivamente 

sobre as possibilidades de alargamento aos alunos de outras escolas e de outros ciclos 

de estudo. 

A Direção da Biblioteca da Nazaré decidiu atribuir o nome de Jaime Rocha à prova, tendo 

em conta o percurso deste autor nazareno e o seu contributo nas áreas da poesia, da 

prosa, da dramaturgia e do jornalismo. 

Jaime Rocha tem uma obra literária intimamente ligada às suas vivências da juventude 

passadas na Nazaré, ficando irremediavelmente marcado por toda a componente de 

trágico-comédia que a comunidade encerrava em si mesma. Com grande fulgor criativo, 

Jaime Rocha é um autor por diversas vezes premiado pela qualidade da sua obra, sendo 

que muitas peças da sua autoria estão em cena nas salas de teatro de todo o País. 

Esta iniciativa é mais um importante contributo que a Biblioteca da Nazaré e o 

Agrupamento de Escolas da Nazaré dão para o fortalecimento da comunidade naquilo 

que é a sua dimensão cultural e artística. 
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