Comemorações do 25 de Abril
No âmbito das comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Tavira
preparou um programa que contempla o lançamento do livro “Manuel Nobre
Canellas- Benemérito Tavirense do Séc. XVII (Seu Legado e sua Família)” da
autoria de Óscar Caeiro Pinto, a inauguração da requalificação da Rua Borda
d’ Água da Asseca, o lançamento da 1ª pedra da Creche e Centro de Dia da
Associação “O Pontão”, bem como a visita à preparação do terreno para a
obra do Centro Regional de Cuidados Continuados- Doentes de Parkinson e
Alzheimer.
Assim, as celebrações terão início, pelas 09h00, com a realização de diversas
actividades desportivas, nomeadamente, solta de pombos-correio (Ponte
Romana, 09h00), passeio de cicloturismo (Praça da República, 09h00), torneio
de petanca (Campo da Feira, 10h00), mini-andebol (09h30), mini-basquetebol
(10h00), mini-ténis (10h30) e futebol (11h15), no Polidesportivo da Atalaia,
demonstração do Clube de Karaté de Tavira (Pavilhão da Escola D. Paio Peres
Correia, 17h00).
Pelas 09h30, decorre, na Praça da República, o hastear das bandeiras com
acompanhamento da Banda Musical de Tavira. Segue-se, pelas 09h45, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, o lançamento do livro “Manuel Nobre
Canellas- Benemérito Tavirense do Século XVII (Seu Legado e sua Família)” da
autoria de Óscar Caeiro Pinto.
Esta obra trata-se de um estudo histórico-genealógico que resgata a memória
de um esquecido tavirense, Manuel Nobre Canellas. Nascido, em Tavira, a 4
de Julho de 1611, este foi entre outras coisas capitão de navio, fazendo a rota
comercial das Índias de Castela. Fixou morada na emergente cidade do
Panamá e graças a esta lucrativa actividade amealhou fortuna. Podia ter
adoptado uma postura egoísta, conformar-se apenas no gozo terreno do
dinheiro, mas, por uma razão mais nobre, religiosidade, saudades da terra,
perpetuação da memória, pensou, criou e deixou implementado na sua terra
natal um modelo percursor de assistência social, uma “Obra Pia das Esmolas”
a cargo da Misericórdia de Tavira. Esta “Obra” tinha agregada um celeiro que
em altura de festas distribuía trigo e pão aos mais necessitados. Este seu
legado contemplava ainda dotes para o casamento de donzelas.
Mas, se a primeira parte deste trabalho é dedicada à figura de Manuel Nobre
Canellas, a segunda parte é uma contribuição genealógica para o estudo de
algumas linhas da sua família, traçando e enumerando até ao presente a

descendência de uma irmã que ficou em Tavira, deixando vasta
descendência espalhada por diversas freguesias do concelho. As raízes, os
parentescos, todo um património genealógico, o qual, desvendado, ajuda a
compreender melhor a cultura e a identidade de uma família alargada ligada
a este esquecido benemérito.
Após o lançamento deste livro, pelas 10h30, inaugura-se a obra de
requalificação da Rua Borda d’ Água da Asseca, na margem esquerda do rio
Séqua, a qual resultou num investimento de €193.625,33.
Ao libertar esta rua do estacionamento automóvel, é possível transformá-la
numa área, exclusivamente, pedonal, através da criação de um espaço
amplo e sem obstáculos físicos, zonas de esplanadas e da introdução de novo
mobiliário urbano.
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