
“ 圍 ” 、 “ 里 ” 生 活 風 情
Becos e Pátios com Vida

Lifestyle in “Pátios” and “Becos”
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“圍”、“里”是澳門現存最小層級的道路。往日之時，澳門
居民大多生活在這些“圍”、“里”內，在公共空間擺放桌椅吃
飯、遊戲、聊天，鄰居之間有着緊密的接觸與聯繫，是次路線
將串連一系列現存富有特色的“圍”、“里”，讓居民憶起昔日的
生活風情，重拾過去的集體回憶。

Os becos e os pátios integram o conjunto de artérias urbanas 
de menor dimensão. No passado, era comum o convívio entre 
vizinhos nos becos e pátios junto às suas casas, onde colocavam 
mesas e cadeiras para partilharem refeições e se divertirem. Desta 
forma, os residentes locais mantinham um contacto próximo com a 
respectiva vizinhança. Este trajecto liga uma série de becos e 
pátios característicos, numa tentativa de evocar e recordar as 
memórias colectivas desses dias.

“Pátios” and “becos” are the lowest existing level of roads in 
Macao. In the past, most local residents lived in buildings in such 
“pátios” and “becos” where they would set up tables and chairs in 
the public space between the buildings for eating, playing and 
chatting. This is how they would maintain close contact and 
connection with their neighbours. This route links a series of 
characteristic “pátios” and “becos” in an attempt to evoke memories 
of those bygone days and help residents revive their collective 
memories of the past.

福榮里入口處中式門樓上存有寓意吉祥的花草
木雕裝飾。

A estrutura de portal ao estilo chinês à 
entrada do Beco da Felicidade é esculpida 
com padrões florais que têm significados 
auspiciosos.

Floral patterns that carry auspicious mean-
ings carved on the wooden Chinese-style arch 
structure at the entrance to Beco da Felicidade 
can still be seen today.

澳門藝術博物館收藏的喬治‧史密羅夫的水彩畫
作品中至少有三幅以六屋圍為背景。

De todas as aguarelas de George Smirnoff 
que estão no Museu da Arte de Macau, pelo 
menos três peças são representações do Pátio 
das Seis Casas.

At least three pieces of all waterco-
lours by George Smirnoff collected in the 
Macao Museum of Art are depictions of 
Pátio das Seis Casas.
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現存澳門以“圍”或“里”命名的街道約有250個。

De entre os arruamentos de Macau, cerca de 
250 são pátios ou becos.

About 250 streets in Macao are named “pátio” 
and “beco”.

2014年“漫步澳門街”文化步道路線設計比賽

Obra do “Uma Passeata pelas Ruas de Macau - Concurso sobre 
Concepção de Itinerário de Passeio Cultural” 2014

Work of “Taking a Walk through the Streets of Macao - Contest on 
Cultural Walk Itinerary Design” 2014
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唐顯榮、唐芯娜
Tong Hin Weng, Tong Sam Na
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苦力圍（聚龍里）
Pátio dos Cules 

六屋圍（福六里）
Pátio das Seis Casas
 (Beco Fok Lok) 

六屋圍，又名福六
里，葡文名稱Pátio das 
Seis Casas意為六間房
屋（Seis Casas），位
於下環區，與附近的南
巫圍、鳳仙圍、幻覺圍
合稱“下環四圍”。

六屋圍為L形巷道，
存有多幢磚木結構的兩
層高青磚瓦頂舊樓，有
很高的保育價值。著名
畫家喬治‧史密羅夫及
其 家 人 在 抗 日 戰 爭 期
間，自香港來澳，曾安
居於六屋圍其中一幢建
築物內，為澳門留下了
許多美麗的風景畫。

O Pátio das Seis 
Casas também é conhe-
cido como Beco Fok 
Lok. Situa-se na zona da Rua da Praia do Manduco, sendo con-
hecida em conjunto com o Pátio do Bonzo, o Pátio do Sal e o 
Pátio da Ilusão como “Os Quatro Pátios da Rua da Praia do 
Manduco”. O corredor em forma de L é de elevado valor de con-
servação, repleto de edifícios de dois andares com telhados em 
telha, construídos com tijolo preto e madeira. O famoso pintor 
George Smirnoff vivia com a sua família num dos edifícios do 
Pátio das Seis Casas, depois de se ter mudado de Hong Kong 
para Macau durante a Guerra da Resistência contra o Japão, 
tendo no seu espólio várias pinturas da paisagem do território.

Pátio das Seis Casas, or patio of the six houses, is also known 
as Fok Lok Alley. It is located in Rua da Praia do Manduco, known 

together with Pátio do 
Bonzo, Pátio do Sal and 
Pátio da Ilusão as the 
“Four Pátios of Praia do 
Manduco.” This L-shaped 
alleyway is of high con-
servation value. It is lined 
with old tile-roofed two-sto-
reyed buildings construct-
ed out of green bricks and 
wood. The well-known 
painter George Smirnoff 
used to live with his family 
in one of the buildings in 
Pátio das Seis Casas after 
moving from Hong Kong 
to Macao during the War 
of Resistance against 
Japan, and he painted 
many beautiful landscape 
paintings of Macao.

10 分鐘．minutos．minutes

苦力圍，又名聚龍里，葡文名稱Pátio dos Cules意為苦力
（Cules），位於夜呣斜巷（又名崗頂斜路）一側的一段斜坡
上，毗鄰洗衣匠圍（又名青雲里），入口處立有一座土地神壇，
並有一面中式牌樓，上書黑色大字──“聚龍里”，這個“龍”字，
顧名思義就是中華兒女之意，是指當年聚集於此等待遠赴他鄉的
華人苦力。

澳門六屋圍
Pátio das Seis Casas, 
Macau

澳門苦力圍
Pátio dos Cules, 
Macau

O Pátio dos Cules é também conhecido como o Beco dos 
Dragões e está localizado na subida num dos lados da Calçada 
do Gamboa, perto do Pátio do Mainato. À entrada do pátio está 
um altar do deus da Terra e um portão de estilo chinês, esculpi-
do com as palavras “Beco dos Dragões” em chinês. A palavra 
“dragões” é frequentemente usada para aludir ao povo chinês, 
sendo que aqui se refere aos cules chineses que se juntavam 
neste pátio à espera de ser enviados para lugares remotos.

    
Pátio dos Cules, or patio of the coolies, is also known as the 

alley of dragons. It is located on a slope on one side of Calçada 
do Gamboa, near Pátio do Mainato. At the entrance to the patio, 
there is a shrine of the Earth God and a Chinese-style archway 
carved with the Chinese words for “alley of dragons.” The word 
“dragons” is commonly used to allude to the Chinese people, and 
here it referred to those Chinese workers gathered in Pátio dos 
Cules, who were waiting to be sent to remote places.

2 分鐘．minutos．minutes

6 分鐘．minutos．minutes

永福圍（永慶里）
Pátio da Eterna Felicidade 
(Beco da Eterna Celebração) 

永福圍，又名永慶里，葡文名稱Pátio da Eterna Felicidade
意為永恆的幸福（Eterna Felicidade）。永福圍出入口眾多，從
果欄街、快艇頭里和花王堂街均可進入。圍內有着完整的中式民
宅和澳門為數不多的過街樓式入口，整體具有獨特的肌理、空間
及文化，是現時澳門保存得相對完整的圍里之一。

玫瑰里（聚龍通津、騎樓街）
Beco da Rosa

玫瑰里，又名聚龍通津、騎樓街，葡文名稱Beco da Rosa意
為玫瑰（Rosa）。玫瑰里與關前正街相接，明清之時原是臨海之
地，另一名稱“通津”即有通往河濱埠頭的巷弄之意。巷內建有一
個社公祠，名為“聚龍社”，其內保存的《聚龍社碑誌》是清嘉慶
年間官府與居民合訂的“坊約”，足以證明此區當年叫“泗勝坊”，
是碼頭上落客貨之處。

O Beco da Rosa também 
é conhecido como o beco Choi 
Long e está ligado à Rua dos 
Ervanários. Durante as dinas-
tias Ming e Qing era uma zona 
costeira, e o seu nome alternati-
vo indicia um beco que ia ter ao 
cais e docas. Dentro do beco 
está um altar do deus da Terra - 
Choi Long Se, no qual se preser-
vam as inscrições Choi Long Se, 
um acordo assinado entre o gov-
erno Qing e os residentes sob 
o reinado do imperador Jiaqing. 
O acordo dá provas de que a 
área se chamava em tempos Sai 
Seng Fong, um lugar onde se re-
alizavam cargas e descargas de 
mercadoria e de passageiros.

    
Beco da Rosa, or rose alley, is also known as “Choi Long 

alley to the pier”. It is connected to Rua dos Ervanários. The area 
was a coastal area during Ming and Qing dynasties and its alter-
native name “Choi Long alley to the pier” indicates an alley lead-
ing to the pier and docks. Inside the alley, there is a shrine to the 
Earth God named “Choi Long Se”, in which the “Choi Long Se In-
scription”, an agreement signed between the Qing government 
and residents under the reign of Emperor Jiaqing, is preserved. 
The agreement provided evidence that the area was once called 
“Si Seng Fong”, a place where cargo were unloaded and passen-
gers landed in a pier.

4 分鐘．minutos．minutes

全程步行時間 
Total de tempo da viagem, por caminhar
Total walking time

24 分鐘
minutos
minutes

茨林圍
Pátio do Espinho

茨林圍，葡文名稱Pátio do Espinho有尖角（Espinho）之
意，範圍橫跨高園街分成南北兩段，以北一段從高園街向新勝
街斜落，被低矮圍牆包圍；以南一段則在舊城牆遺址與高園街之
間。茨林圍為本澳碩果僅存的圍村，村內有數條街巷，也有規模
不大的土地祠，具有非常豐富的圍里生活風情。

O Pátio do Espinho atravessa a Rua de D. Belchior Carnei-
ro com uma parte no norte e outra no sul. A parte a norte vai 
desde a Rua de D. Belchior Carneiro à Rua de Tomás Vieira, ro-
deada de muros baixos, enquanto a parte a sul se situa entre a 
secção do velho muro da cidade e a Rua de D. Belchior Carnei-
ro. Como a única aldeia de pátio ainda existente em Macau, o 
Pátio do Espinho acolhe ruas e travessas e altares do deus da 
Terra em ponto pequeno, e mostra o estilo de vida característi-
co dos pátios e becos.

    
Pátio do Espinho, or patio of the thorn, spans Rua de D. 

Belchior Carneiro, with one part in the north and the other in 
the south. The northern part stretches from Rua de D. Belchior 
Carneiro to Rua de Tomás Vieira and is surrounded by low-rise 
walls, while the southern part lies between the Section of the 
Old City Walls and Rua de D. Belchior Carneiro. As the only ex-
isting patio village in Macao, Pátio do Espinho is home to lanes 
and small shrine of the Earth God, and shows the lifestyle that 
is characteristic of “pátios” and “becos”.

O Pátio da Eterna Felici-
dade também é conhecido 
como Beco da Eterna Cele-
bração. Tem acesso a partir 
de várias entradas, na Rua da 
Tercena, no Beco dos Faitiões 
e na Rua de Santo António. 
Acolhe uma gama completa de 
residências de estilo chinês e 
entradas em arco raramente 
vistas em Macau, apresentando 
configurações estruturais e es-
paciais, bem como marcas cul-
turais únicas. É um dos becos 
de Macau melhor preservado.

    
Pátio da Eterna Felicidade, 

or patio of eternal joy, is also 
known as “alley of eternal cel-
ebration”. It is accessible from 
multiple entrances on Rua da 
Tercena, Beco dos Faitiões 
and Rua de Santo António. 
Home to a complete range of 
Chinese-style residences and 
arched entrances rarely seen 
in Macao, the patio features 
unique structural and spatial 
layouts and cultural flavours. It 
is one of the relatively well-pre-
served alleyways in Macao. 

2 分鐘．minutos．minutes福榮里
Beco da Felicidade

福 榮 里 ， 葡 文 名 稱
Beco de Felicida意為開
心（Felicida），位於福
隆新街與新填巷交界，存
有兩個入口，靠近福隆
新街的巷口簷頭高築，
麻石碑額上刻有“福榮里”
三個大字，內立一座土地
神壇，另一入口連接福
隆里。福榮里內皆是傳統
中式民宅，地上鋪滿長條
形大石板，具廣東街巷特
色。該里所處的福隆新街
區曾是澳門繁盛的商業中
心，由風月、賭博、鴉片
等行業帶動。

O Beco da Felici-
dade localiza-se na con-
vergência da Rua da Fe-
licidade e da Travessa 
do Aterro Novo. Uma das suas duas entradas, perto da rua da 
Felicidade, é caracterizada pelas caleiras altas, uma estela de 
granito gravada com três caracteres chineses que significam 
“Beco da Felicidade”, e um altar do deus da Terra dentro do be-
co. O outro lado está ligado ao Beco das Galinhas. Como é car-
acterístico das ruas e becos da província de Guangdong, o Be-
co da Felicidade é composto de residências tradicionais chine-
sas e pavimentado com pedras rectangulares. A área em re-
dor da Rua da Felicidade, onde se situa o Beco da Felicidade, 
foi em tempos um centro de negócios alimentado pela prostitu-
ição, jogo e pelo comércio do ópio.

Beco da Felicidade, or alley of joy, is located at the inter-
section of Rua da Felicidade and Travessa do Aterro Novo. 
In one of its two openings, near Rua da Felicidade, there can 
be seen high-rise eaves, on which a granite plaque engraved 

with the three Chinese char-
acters for “Beco da Felici-
dade,” is found. There is also 
a shrine of the Earth God in-
side the alley. The other end 
of the alley is linked to Beco 
das Galinhas. Beco da Fe-
licidade is made up of tra-
ditional Chinese residenc-
es and paved with rectangu-
lar stones, which is charac-
teristic of the streets and al-
leys in Guangdong. The ar-
ea around Rua da Felicidade 
where Beco da Felicidade 
is situated was once a thriv-
ing centre of business, fueled 
by prostitution, gambling and 
opium transactions.

澳門福榮里
Beco da Felicidade, 
Macau

澳門玫瑰里
Beco da Rosa, 
Macau

澳門永福圍
Pátio da Eterna Felicidade, 
Macau

澳門茨林圍
Pátio do Espinho, 
Macau


