
 

BECOS 

 

Bec. do Alto ou Bec. de Santo António 

Do Alto – Por ser junto à R. de Santo António do Alto. 

 

 

Bec. do Alto Rodes 

Rodes – Diz-se haver tido origem no nome de um cidadão inglês Cecil Rodes (o qual elaborava 

o projeto, destinado a unir a cidade do Cabo ao Cairo através de uma linha férrea), e que viveu 

em Faro neste local aprazível, com bonita vista para o mar, e sobre a cidade. 

Outra versão: -Dada a beleza da vista panorâmica, estabelecia-se paralelo com o lendário 

miradouro de Rodes (Ilha Grega, onde foi construído o Colosso, uma das sete maravilhas do 

mundo). 

 

 

Bec. Antero de Quental 

N. em Ponta Delgada/Açores em 1842 

F. na mesma cidade em 1891 

Estudou Direito em Coimbra, teve vida agitada como estudante e como político. Grande figura 

nacional no campo da Letras. 

Escreveu diversas obras em prosa e em verso, com realce para os sonetos. Grande amigo e 

admirador do Poeta João de Deus. 

Profundo pensador. Procurou sempre a verdade e o bem. 

Doente e desiludido, acabou por pôr termo à vida. 

 

 

 

Bec. do Arco 

Arco – Entre o início da rua e o beco do mesmo nome existe um arco que deu origem ao 

topónimo, sobre o qual se encontra uma edificação. 



 

Bec. Ataíde de Oliveira 

N. em Algoz/Tunes em 1842 

F. em Loulé em 1915 

Frequentou o Liceu de Faro. 

Doutorado em Advocacia e Teologia. 

Jornalista e escritor. Monografista. 

Conservador do Registo Predial de Loulé. 

Dotado de espírito de investigador, recolheu oficialmente e junta da população, dados 

históricos, lendas, tradições e contos. 

Escreveu e publicou inúmeras obras valiosas, entre elas: Contos Infantis, o Romanceiro e 

Cancioneiro do Algarve e Monografias de várias localidades algarvias. 

Um vasto trabalho de investigação arqueológica e a compilação de parte importante do 

folclore algarvio. 

Sócio correspondente do Instituto de Coimbra. 

Fundou e dirigiu em Loulé o jornal O Algarvio 

 

Bec. Brito Cabreira 

N. em Faro em 1763 

F. no Porto em 1833 

General do exército português. 

Formou-se em Matemática na Universidade de Coimbra. 

Fez a Campanha Do Rossilhão e da Catalunha. 

Comandou a artilharia da Beira Baixa em 1801. 

Tomou parte no levantamento contra tropas francesas em Faro no ano de 1808. Designado 

Vice-Presidente da Junta Governativa do Algarve, então constituída. 

Em Lisboa foi nomeado Presidente da Junta Preparatória das Cortes. 

Exilou-se no tempo de D. Miguel. Participou depois com D. Pedro nas lutas liberais até ao cerco 

do Porto, onde morreu. 

Possuía a Medalha de Torre e Espada. 



 

Bec. Caçadores 4 

Caçadores 4 – Regimento Militar, que durante largos anos teve a sua sede no Convento de São 

Francisco, hoje Escola Hoteleira e de Turismo. 

 

 

Bec. do Campo da Feira 

Campo da Feira – Efetuava-se neste largo a Feira do Carmo em 16 de Julho de cada ano, dia 

consagrada à Senhora do Carmo. Atualmente o largo é utilizado como parque de 

estacionamento condicionado. 

 

 

Bec. do Carmo 

No centro do largo: a Igreja da Venerável Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte Carmo - 

- Fundada em 1713, pelo Bispo D. António Pereira da Silva. Tempo considerado de Interesse 

Público em 1978. 

 

 

Bec. do Castelo 

Castelo - O Castelo foi mandado edificar pelo príncipe árabe Bem Bekr no século XII. 

Através dos tempos tem sofrido alterações. Nos finais do século XVIII começou a perder 

importância como reduto militar, tal como todos os outros, existentes mo país. 

 

Bec. Coelho de Melo (Dr.) 

N. em Faro em 1720 

F. nesta cidade em 1780  

Magistrado e escritor. 

Aos 15 anos alistou-se na Armada, saindo pouco tempo depois para estudar Direito Cívico e 

Canónico nas Universidades de Valhadolid e Salamanca. 

Doutorado em Leis na Universidade de Coimbra. 

Desembargador da Casa da Suplicação e Juiz Executor da Bula da Cruzada. 



 

Compôs vários livros de caráter religioso e traduções do francês. 

Sócio de algumas Academias Portuguesas e Estrangeiras. 

Foro de Fidalgo Cavaleiro. Condecorado com o Hábito de Cristo. 

 

 

Bec. da Florinda ou Quintal da Florinda 

Florinda – Proprietária das pequenas habitações. 

 

 

Bec. França Borges 

N. em Sobral de Monte Agraço em 1871 

F. na Suíça em 1915 

Fervoroso político republicano. 

Deputado às Constituintes. 

Jornalista. Fundou e dirigiu o diário republicano O Mundo em 1900. 

Colaborou em diversos outros jornais. 

 

 

Bec. do Garrochinho 

Garrochinho – Antigo proprietário destas pequenas habitações. 

 

 

Bec. das Olarias 

Olarias – Indústrias manuais de cerâmica, que em tempos estiveram localizadas em sítios 

dispersos e mais tarde se centralizaram nesta rua. 

 

 

 



 

Bec. do Pinto 

Pinto – Antigo proprietário das pequenas habitações, do beco. 

 

Bec. da Rata 

Rata – Antiga proprietária das pequenas residências, cujo apelido era “Rato”. 

 

Bec. do Repouso 

Repouso – Diz-se que Afonso III fatigado após a conquista da cidade aos mouros, se sentou 

junto a este arco para repousar e aqui ouviu missa em Ação de Graças. 

Num desejo da rainha D. Mariana, esposa de D. João IV, foi construída em 1730 a Ermida de 

Nossa Senhora do Repouso. 

 

 

Bec. de São Luís 

São Luís de Toulousse ou de Anjou: 

N. em Brigloles/França em 1274 

F. no mesmo local em 1297 

Descendente de uma família de reis e santos. Filho de Carlos II Anjou rei de Nápoles e da 

Sicília. 

Sobrinho de São Luís, rei de França. 

Aos 13 anos foi feito prisioneiro com mais dois irmãos, para conseguir a libertação do seu pai, 

por ordem de D. Afonso III de Aragão. Sofreu esta agrura da vida com muita resignação. 

Renunciou a coroa em favor de um irmão. Foi Padre Franciscano em Itália, grande protetor dos 

pobres e dos doentes. 

Nomeado aos 23 anos Bispo de Toledo, pelo Papa Bonifácio VIII. 

Canonizado no ano de 1317 pelo Papa João XXII. 

Tem a sua festividade nos finais de Junho de cada ano. 

No centro a Igreja do mesmo nome, sede da antiga confraria rural. 

Existem na cidade de Faro dois templos consagrados a São Luís. Este, o mais antigo, de 

pequenas dimensões, designada “Igreja Mãe”. 



 

Bec. Silva Porto 

N. no Porto em 1817 

F. em Belmonte/Angola em 1890 

Fez a travessia do Continente Africano, com os seus homens a partir de Benguela. Desbravou 

uma larga área do sertão Africano, no planalto do Bié- zona de Belmonte – mais tarde Silva 

Porto. 

Homem de grande abnegação e bondade, sentindo-se incompreendido, suicidou-se envolto na 

bandeira na bandeira nacional, fazendo explodir um barril de pólvora. 

 

 

Bec. do Xixo 

Xixo – Francisco Brito do Vale, antigo proprietário de terrenos agrícolas circunvizinhos 

urbanizados, nos quais se inclui o edifício do Hospital Distrital. 

 

 

 

 


