ESTRADAS
Estr. do Cais da Alca ou Estr. Da Sacor
Cais da Alca – Cais Comercial, junto do qual funcionam algumas empresas de exploração e
extração de areias e depósitos para combustível.

Estr. de Loulé
É a artéria mais movimentada da cidade em termos de trânsito e maior atividade do grande
comércio. Faz a ligação ao Aeroporto Internacional.
No início encontram-se duas rotundas, uma onde termina a Av. Calouste Gulbenkian, outra
junto ao Fórum Comercial.

Estr. do Moinho da Palmeira
Moinho da Palmeira – Existiu em tempos aqui na Atalaia – “Chalé das Canas” – um moinho de
maré, que tinha junto uma palmeira.

Estr. do Passeio Ribeirinho
Passeio Ribeirinho – Estrada em terra batida, acompanhando a ria.

Estr. da Penha
Penha – Herdade com esta designação, à qual o antigo caminho dava acesso.

Estr. de São Brás
São Brás - Alportel – Vila de origem árabe ou pré-árabe e sede de Concelho de 1914.
Localidade industrial situada a cerca de 15 km de Faro, junto à antiga Estr. De Lisboa (E.N. 2).

Estr. 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”.

Estr. da Senhora da Saúde
Senhora da Saúde – Padroeira da Ermida de São Miguel.

