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O retrato de D. Filipa de Lencastre (1359-1415), mulher do Rei D. João I, na frente, e um 

grupo escultórico de três figuras em corpo inteiro, representando o Infante Santo, D. 

Filipa de Lencastre e Fernão Mendes Pinto, no verso, ilustram esta chapa de fino conteúdo 

artístico. O grupo escultórico teve por modelo um pormenor do Padrão dos 

Descobrimentos, em Lisboa, da autoria do arquitecto Cottineli Telmo e do escultor 

Leopoldo Neves de Almeida. 

Todo o trabalho necessário para o fabrico destas notas foi confiado à firma Bradbury, 

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

 

 



Características técnicas: 

 

A composição técnica desta chapa é muito semelhante à anterior (D. Afonso Henriques): 

duas estampagens calcográficas na frente e uma no verso, sobre fundos especiais em 

duplex, impressos em íris, com linhas ornamentais brancas e cheias, e um desenho em 

relevo que se estende pelas margens. Também como na chapa anterior, o espaço reservado 

à marca de água é protegido por impressões tipográficas (duas na frente e duas no verso).  

As estampagens calcográficas da frente apresentam, a preto-acinzentado, a moldura 

rectangular de guilhoché em linha branca, uma vista do Mosteiro da Batalha gravada a 

ácido, e linhas verticais paralelas de protecção à área do retrato, e, a roxo, a efígie de D. 

Filipa de Lencastre, o escudo nacional, os dísticos “Ch.8”, “Mil Escudos” e “Ouro”, e 

linhas ondulantes paralelas sobre o duplex central. 

A única estampagem calcográfica do verso contém, a preto-esverdeado, o grupo 

escultórico, a cercadura e o medalhão em gravura numismática com a cabeça coroada da 

Rainha voltada para fora. 

A aposição tipográfica do texto complementar (data, série, numeração, as palavras “O 

Vice-Governador” e “O Administrador” e chancelas) foi feita nas oficinas do Banco. 

 

 

Papel: 

 

Fabricado por: Portals Limited, Laverstoke Mills, Whitchurch, Hampshire, Inglaterra. 

Marca de água: no lado esquerdo da nota, apresenta um busto de homem, de perfil para o 

centro, no qual definem a cabeleira, a barba, o bigode e as vestes em volta do pescoço e, 

na parte inferior, numa linha, a legenda “Banco de Portugal”. 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1956 45 80 180 350 600 

 

 

ASSINATURAS 
 

 

1.000$00 

Chapa 8 – D. Filipa de Lencastre / Infante Santo, D. Filipa de Lencastre e Fernão Mendes 
Pinto 

30JAN1959         23MAI1962        30JUN1979 163 x 104 mm 4 095 000 

31-01-1956 Álvaro Pedro de Sousa / Fernando Emygdio da Silva VG/A 1919/71 

4 095 k Álvaro Pedro de Sousa / José Caeiro da Matta VG/A 1922/62 

B a JR Álvaro Pedro de Sousa / Manuel Casal Ribeiro Carvalho VG/A 1923/58 

P161 – AN61A Álvaro Pedro de Sousa / Henrique Missa VG/A 1927/58 

  Álvaro Pedro de Sousa / João Emílio Raposo Magalhães VG/A 33/35-50/61 

  Álvaro Pedro de Sousa / João Baptista de Araújo VG/A 1950/74 

 


