
5$00 Ch 4 

 
Última nota desta denominação a ser emitida e que, conjuntamente com as notas de 2$50 

e 10$00, marca a transição para a moeda metálica de iguais valores. 

Era uma das chapas que faziam parte dos contratos existentes com a casa Waterlow & 

Sons, Ltd, de Londres, no período do caso “Angola e Metrópole”. Este caso motivou um 

contencioso entre o Banco de Portugal e a firma estampadora inglesa, tendo sido o facto 

destas notas não terem impresso, o nome da citada firma, que constituiu factor principal 

para a decisão de serem emitidas. 

Ilustra a frente da nota o retrato de D. Álvaro Vaz de Almada, figura brilhante de cavaleiro 

do século XV. 

 

 



Características técnicas: 

 

Chapas e estampagem executadas nas oficinas de Waterlow & Sons, Ltd, de Londres. 

Na frente, os desenhos são estampados por processo calcográfico. O fundo, de técnica 

tipográfica, é constituído por desenhos geométricos e linhas oblíquas paralelas a duas 

cores, amarelo e lilás. 

O verso é estampado calcograficamente, a azul-escuro, sobre fundo verde, tipografado, 

de pontos e linhas oblíquas paralelas. 

Parte do texto complementar (série, numeração e chancelas) foi impresso 

tipograficamente a preto. 

 

 

Papel: 

 
Fabricado por: Segundo o contrato com a firma estampadora, o papel seria de fabricação 

inglesa, da responsabilidade da mesma firma estampadora e o seu preço foi incluído no 

da fabricação das notas. 

Marca de água: é composta pelas palavras “Banco de Portugal”, em letras de tons claros, 

repetidas em linhas paralelas e cobrindo toda a superfície da nota. 

 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1925 60 120 350 600 900 

 

 

 

ASSINATURAS 

 

 

5$00 
Chapa 4 – D. Álvaro Vaz D´Almada / Composição geométrica com o Escudo Nacional 

21MAI1929        05MAI1932        31DEZ1933 140 x 82 mm 11 999 999 

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

11 999 999 Camacho Rodrigues / Ruy Ennes Ulrich G/D 1914/28 

B a 2EN Camacho Rodrigues /António José Pereira Júnior G/D 1918/44 

P133 – AN 7A 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 

 

 
 


