
O Foral Manuelino de Faro, datado de 1504, pertencia à coleção do Museu do Instituto, de Coimbra e foi 

integrado nas coleções do Museu Nacional de Machado de Castro, em 1915; o documento esteve 

No 

decorrer da mesma, foram efetuados contactos entre o Município de Faro e a Secretaria de Estado da 

Cultura/Direção - Geral do Património Cultural, para o depósito do Foral no Museu 

no Museu 

Municipal de Faro, na exposição «O Foral de Farão» de 7 de setembro de 2014 a 04 de janeiro de 2015. 

Municipal, contribuindo para 

o enriquecimento da história local.

A criação de instrumentos unificadores de carácter estatal, como sejam a publicação dos Forais Novos, 

reformando os antigos, é prova de que D. Manuel I foi um rei que se preocupou em preservar a justiça e a boa 

ordem do Reino. 

Nos finais do séc. XV, também era grande a diversidade e incoerência dos sistemas de pesos e medidas 

usados no reino. Em 1497, D. Manuel I convocou representantes dos concelhos com o objetivo de discutir a 

reforma dos pesos. O novo sistema de pesos foi incluído no Regimento dos Ofiçiais das Çidades, Villas e 

Lugares destes Regnos.

Em 1504 foram enviadas cópias dos padrões de pesos para muitos concelhos do país, acompanhados por um 

exemplar do referido Regimento. 

As reformas dos tribunais e do sistema tributário, adaptando-o ao progresso económico que Portugal então 

vivia, foi outra grande medida adotada no âmbito desta reestruturação. 

O Foral Manuelino (ou Novo) de Faro 

No dia 1 de junho de 1504, D. Manuel I outorga à então vila de Farão ou Faram, o Foral Novo ou Manuelino, 

como atualmente é chamado. 

Este era um documento regulador, que surgiu no âmbito da reforma administrativa iniciada por D. Afonso V. Os 

forais manuelinos inventariavam um conjunto de direitos e obrigações a serem cobradas pelos oficiais régios, 

assim como das isenções e privilégios concedidos a alguns grupos sociais. De acordo com o Livro dos Forais 

Novos de Entre Tejo e Odiana, o modelo de foral utilizado para Faro, com exceção da referência aos moinhos 

de água doce, parece ter sido o modelo de Silves, que por seu torno terá seguido o modelo de Lisboa, 

outorgado em 1502. 

Ainda no âmbito desta reforma administrativa, D. João III, viria a elevar a vila de Faro a cidade, através da Carta 

Régia datada de 07 de setembro de 1540.

A Reforma 

O Foral
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