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Distrito de Faro
Faro é um distrito português, coincidente com a província tradicional do Algarve. Limita a norte
com o Distrito de Beja, a leste com a Espanha, e a sul e a oeste com o Oceano Atlântico. Tem
uma área de 4 960 km² (10.º maior distrito português) e uma população residente de 434 023
habitantes (2009) . A capital do distrito é a cidade com o mesmo nome.
O distrito de Faro subdivide-se nos seguintes 16 municípios:
Albufeira; Alcoutim; Aljezur; Castro Marim; Faro; Lagoa; Lagos; Loulé; Monchique; Olhão; Portimão; São Brás de Alportel; Silves; Tavira; Vila do Bispo; Vila Real de Santo António
De Sagres ao Guadiana, o distrito de Faro é região de sol, praia, peixe e marisco. O distrito de Faro, é a região mais
ao Sul de Portugal Continental.
O distrito de… Faro corresponde à região do Algarve, nome que deriva da palavra árabe "Al-Gharb". A cultura árabe
teve um contributo muito grande na arquitetura da região.
A região é extensa e com um clima mediterrânico, oferecendo temperaturas agradáveis durante todo o ano. No
distrito de Faro encontram-se algumas das praias mais bonitas da Europa.
O património construído é outro ponto de paragem obrigatória. A arquitetura das
casas caiadas com chaminés de beleza inigualável, os campanários das igrejas e
os museus, que revelam excertos dos antepassados do povo algarvio, contribuem
para a singularidade deste destino. Nos arredores da cidade, importa destacar a
beleza do Parque Natural da Ria Formosa, que se estende desde Cacela Velha à
Quinta do Lago. Para além das praias e das serras algarvias, onde se podem fazer caminhadas, destaquem-se as animadas noites algarvias e os magníficos
campos de golfe que se estendem por toda a região.
São muitos os poetas algarvios. Entre os mais destacados estão João de Deus e
António Aleixo.
Fonte de Pesquisa - Wikipédia
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Faro, cidade formosa e mui antiga
O tempo não lembra de a ver nascer,
Talvez o nome Ossoba, algo lhe diga
Quando no século VIII antes de Cristo
Seduzidos por algo que nunca tinham visto
Fenícios, gregos e cartagineses,
Se apressaram em ali se estabelecer.
Ossoba passou a entreposto comercial,
Para o mediterrâneo uma porta de entrada,
De produtos agrícolas, minerais e pescado,
Mais o indispensável e apreciado sal.
Séculos e mais séculos se terão passado,
Visigodos e romanos a tomaram para si
Como pérola rara, ao oceano roubada,
Cidade próspera e cobiçada estava ali.
Mais tarde pelos árabes conquistada,
A sua cultura islâmica, lá ficou enraizada.
Mas, um rei português, que nada temia,
Aos árabes, para sempre a cidade conquistou
E o nome lhe mudou para Faaram de Santa Maria.
Hoje, seu nome é Faro e capital da costa algarvia.

Ossónoba foi o seu nome primeiro
E que ainda perdura
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Este povoado da Idade do Ferro se surpreendeu
Com a chegada de Fenícios e Gregos do longínquo
Mediterrâneo oriental que um nome parecido lhe deu
Uksunuba;e conforme os Hárunes se foi alterando
Os sucessivos governos o nome lhe foi mudando
De Santa Maria de Ossónoba a Santa Maria de Pharum
Anos mais tarde após violentos sismos que sofreu
Faro, não se sabia exactamente onde ficaria
Se na área do Rio Seco à saída para Olhão
Ou se a 12km de Estoi lá para as bandas de Milreu
E a terra tremia, tremia
Com a ajuda dos Cruzados o Algarve foi conquistado
Silves passou para Faro a capital do distrito autorizado
Hoje, Faro é uma cidade onde o comércio é elevado
Grandes hoteis, campos de golfe,em cidades próximas
Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Monchique, praias...
Uma preferência para a comunidade inglesa...
A Cultura, a Universidade contribuiram com certeza
Nas Artes poéticas desde sotavento a barlavento
Antigos e actuais os escritores que temos na memória
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