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É evocada nesta nota a figura do cientista, historiador, matemático e geógrafo Almirante 

Gago Coutinho (1869-1959). Para além do retrato, completam a ornamentação motivos 

alusivos às actividades científicas do ilustre Almirante. 

Os gravadores e estampadores ingleses Thomas de La Rue & Co Ltd, de Londres, 

procederam ao fabrico das chapas e estampagens das notas, cabendo ao arquitecto João 

de Sousa Araújo a feitura das maquetas iniciais. 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas: 

 

A estampagem calcográfica da frente é feita em diversos tons de verde e contém a efígie 

de Gago Coutinho, a rosa-dos-ventos, o escudo nacional, dísticos e diversos ornamentos 

geométricos com trabalho em linha branca e linha cheia. O fundo, em “offset”, apresenta 

um desenho numismático configurando ondas, que se estende pelas margens numa 



exposição de três faixas em íris. Na parte central vê-se um astrolábio e o sextante de 

navegação aérea inventado por Gago Coutinho. 

No verso, a estampagem calcográfica, também de tons esverdeados, mostra um conjunto 

simbolizando o início da navegação aérea astronómica e, ainda, a representação 

esquemática dos continentes sul-americano, africano e europeu com indicação da rota, 

sobre o Atlântico, seguida pelo Almirante Gago Coutinho, em 1922, na sua viagem 

Lisboa-Rio de Janeiro. O fundo do verso, de técnica “offset”, apresenta composição 

semelhante ao da frente, embora com tonalidades diferentes nos seus componentes. 

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

Administrador” e chancelas) de impressão tipográfica, a preto, foi aposto nas oficinas do 

Banco e no estampador inglês. 

 

Papel: 

 
Fabricado por: papeleiros ingleses Portals Limited, Overton, Basinstoke, Hampshire. 

Marca de água: na metade esquerda da nota, o retrato de Gago Coutinho em redução da 

efígie estampada e, inferiormente, a legenda “Banco de Portugal”. Ligeiramente 

descentrado sobre a esquerda, observa-se o filete de segurança, incorporado no papel, 

formado por um traço descontínuo, paralelo ao lado menor da nota. 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1978Set --- --- 1 2 3 

1978Out --- --- 0,5 1 2 

 

 

ASSINATURAS 
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Chapa 9 – Gago Coutinho / Conjunto simboliza o início da navegação aérea 
astronómica 

21DEZ1978       19NOV1982        30MAI1986 135 x 66 mm 109 527 000 

13-09-1978 Rui Vilar / Walter Waldemar Marques VG/A 1974/89 

B Rui Vilar / Joaquim Cavaqueiro Mestre VG/A 1975/81 

C Rui Vilar / António Loureiro Borges VG/A 1975/82 

29 645 k Rui Vilar / Abel António Pinto dos Reis VG/A 1975/92 

B a OP Rui Vilar / Luís Carlos A Braz Teixeira VG/A 1976/81 

P176a – AN 20A Rui Vilar / Victor Constâncio VG/VG 1977/85 

  

04-10-1978 Rui Vilar / Walter Waldemar Marques VG/A 1974/89 

79 882 k Rui Vilar / Joaquim Cavaqueiro Mestre VG/A 1975/81 

OT a BRV Rui Vilar / António Loureiro Borges VG/A 1975/82 

P176b – AN 20B Rui Vilar / Abel António Pinto dos Reis VG/A 1975/92 

  Rui Vilar / Luís Carlos A Braz Teixeira VG/A 1976/81 

  Rui Vilar / Victor Constâncio VG/VG 1977/85 

 


