
50$00 Ch 3 
 

 

Esta chapa que apresenta na frente o retrato de D. Cristóvão da Gama (1516-1542), quarto 

filho de Vasco da Gama, que se distinguiu como guerreiro, e uma vista do Convento de 

Mafra, foi gravada pela casa inglesa Waterlow & Sons Ltd, de Londres, que igualmente 

se encarregou da estampagem das notas.  

Foi a nota de mais alto valor, das fabricadas por aquela firma, que a Administração do 

Banco resolveu emitir após a descoberta da existência de duplicados de notas de 500$00, 

Chapa 2, fabricadas pela mesma firma. Como nas notas de denominação inferior deste 

conjunto de contratos, teve importância capital na decisão de serem postas a circular o 

facto de não exibirem o nome do estampador. 

 

 



Características técnicas: 

 
Na frente, a estampagem, a azul-escuro, é de técnica calcográfica (talhe-doce), com 

trabalho de torno geométrico em linha branca por toda a orla. O fundo, tipográfico, a duas 

cores, é constituído por um desenho a verde e pontos a cor-de-rosa. 

O verso tem um fundo tipográfico com desenho geométrico de composição simples, a 

verde, sobre o qual é estampado calcograficamente, a azul-escuro, o motivo principal, 

que engloba trabalho de torno geométrico em linha branca e linha cheia. 

A aposição do texto complementar foi feita pela firma estampadora e parte do texto 

complementar (data, série, numeração e chancelas) foi impressa tipograficamente, a 

preto. 

 

 

Papel: 

 
Fabricado por: firma inglesa, foi encomendado directamente pela casa estampadora, tal 

como as outras notas do conjunto de contratos firmados com esta casa. 

Marca de água: a legenda “Banco de Portugal”, em letras luminosas, repetida em linhas 

longitudinais e paralelas por toda extensão da nota. 

 

 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1925 400 900 1.800 2.800 R 

 

 

 
 

ASSINATURAS 
 

 

50$00 
Chapa 3 – D. Cristóvão da Gama / Composição geométrica com o Escudo Nacional 

30AGO1928        15DEZ1931        27JUL1934 163 x 97 mm 7 000 000 

13-01-1925 Camacho Rodrigues / João da Motta Gomes Júnior G/D 1894/49 

7 000 k Camacho Rodrigues / Ruy Ennes Ulrich G/D 1914/28 

1B a 1RQ Camacho Rodrigues / António José Pereira Júnior G/D 1918/44 

P136 – AN 23A Camacho Rodrigues / Fernando Emygdio da Silva G/D 1919/71 

  Camacho Rodrigues / José Lobo d'Ávila da Silva Lima G/D 1920/25 

  Camacho Rodrigues / António Augusto Cerqueira G/D 1922/28 

  Camacho Rodrigues / José Caeiro da Matta G/D 1922/62 

  Camacho Rodrigues / João Theotónio Pereira Júnior G/D 1923/26 

  Camacho Rodrigues / Ramiro Eusébio Leão G/D 1923/34 

  Camacho Rodrigues / Manuel Casal Ribeiro de Carvalho G/D 1923/58 

 


