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Estas notas, de apurada qualidade técnica, tiveram existência relativamente curta, em 

consequência do assalto à Agência do Banco de Portugal na Figueira da Foz, perpetrado 

em 17 de Maio de 1967. Neste assalto foram roubadas 12.000 notas desta chapa 

(OB11001 a 14000, RS07001 a 10000, VD01001 a 02000 e VD15001 a 20000), o que 

deu origem à retirada antecipada de circulação de toda a emissão. No aviso público de 

retirada da circulação, de 30 de Junho de 1967, o Banco informava que “… as notas 

roubadas não foram postas em circulação pelo que não possuem curso legal e poder 

liberatório, nem são susceptíveis, a qualquer tempo, de reembolso ou troca …”. 

A gravação das chapas originais e a estampagem das notas foram confiadas à firma 

inglesa Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd, New Malden, Surrey. 

 

 



Características técnicas: 

 

A frente apresenta duas estampagens calcográficas: uma, a castanho-escuro, com a efígie 

de D. Francisco de Almeida (1450?-1510), primeiro vice-rei da Índia, e outra, a castanho-

esverdeado, constituída pela cercadura com trabalho de guilhoché em linha branca e linha 

cheia e por finas linhas paralelas a proteger a efígie. O fundo da frente é impresso em 

máquina “offset” de duas impressões simultâneas, com distribuição de cores pelo sistema 

íris, em faixas à menos dimensão da nota. Nas margens utilizaram-se desenhos especiais, 

do tipo gravura numismática, apresentando as faixas em íris aspecto visual avermelhado 

nos extremos e acinzentado na parte central. 

A única estampagem calcográfica do verso, a castanho-escuro, contém uma vinheta 

representando D. Francisco de Almeida a receber a embaixada do rei de Narsinga, e 

assenta sobre um fundo com características semelhantes ao da frente. 

O texto complementar (data, série, numeração, as palavras “O Governador” e “O 

Administrador” e chancelas) foi impresso tipograficamente, a preto, nas oficinas do 

Banco. 

 

 

Papel: 

 

Fabricado por: Portals Limited, Laverstoke Mills, Whitchuch, Hampshire. 

Marca de água: no lado esquerdo, o retrato de D. Francisco de Almeida, reprodução 

ampliada da efígie estampada na frente da nota, e, na parte inferior, numa só linha, a 

legenda “Banco de Portugal”. 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1958 80 150 280 400 550 

 

 

 

ASSINATURAS 

 

 

500$00 

Chapa 9 – D. Francisco de Almeida / D. Francisco recebe embaixada do Rei de 
Narsinga 

22DEZ1961         30SET1966           31AGO1967 156 x 97 mm 8 452 000 

27-05-1958 Rafael Neves Duque / Fernando Emygdio da Silva G/A 1919/71 

8 452 k Rafael Neves Duque / José Caeiro da Matta G/A 1922/62 

B a VG Rafael Neves Duque / Manuel Casal Ribeiro de Carvalho G/A 1923/58 

P162 – AN 48A Rafael Neves Duque / Henrique Missa G/A 1927/58 

  Rafael Neves Duque / João Emílio Raposo de Magalhães G/A 33/35-50/61 

  Rafael Neves Duque / João Baptista de Araújo G/A 1950/74 

  Rafael Neves Duque / António Osório de Castro G/A 1958/71 

  Rafael Neves Duque / Domingos Pereira Coutinho G/A 1958/74 

 


