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Pouco tempo após a descoberta do caso “Angola & Metrópole”, e ainda com os espíritos 

um tanto perturbados pelos factos ocorridos, o Conselho Geral da Banco, em sessão de 

09Jan1926, resolveu que “se mantenham as encomendas feitas à casa Waterlow & Sons, 

Ltd, de Londres, mas que os respectivos fornecimentos sejam protelados quanto possível 

e que não sejam lançadas em circulação notas que tragam impressa a marca da mesma 

casa. Foi também resolvido mandar apor na nova nota de 10$00, chapa 3, como 

sobrecarga, o selo do Banco de Portugal, a vermelho, nota que o Conselho não vê 

inconveniente em pôr a circular por não indicar o nome do fabricante”.  

 

 



Características técnicas: 

 
Todo o trabalho de elaboração das chapas e estampagem das notas foi executado pela 

firma Waterlow & Sons, Ltd, de Londres.  

O desenho da frente, a preto, é estampado calcograficamente e inclui o trabalho de 

guilhoché em linha branca. O selo em relevo foi colocado na frente, entre a vista da Igreja 

dos Jerónimos, em Belém, e o retrato de um dos maiores escritores portugueses, Eça de 

Queirós (1845-1900). O fundo, impresso tipograficamente a encarnado-claro e composto 

de um desenho contínuo e linhas ondulantes paralelas, forma a base de protecção 

antifotográfica. 

O verso tem uma estampagem calcográfica, a castanho-escuro, com motivos de guilhoché 

em linha branca sobre fundo amarelo de técnica tipográfica, composto por pontos e linhas 

ondulantes oblíquas. 

O texto complementar é impresso por processo tipográfico, sendo a chapa, série, data e 

chancelas a preto, e a numeração a encarnado. 

 

 

Papel: 

 
Fabricado por: Foi encomendado pela firma estampadora e é de origem inglesa. 

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

em linhas longitudinais paralelas, em toda a extensão da nota. 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1925 100 200 700 1.000 1.500 

 

 

 

ASSINATURAS 

 

 

10$00 
Chapa 3 - Eça de Queiroz / Composição geométrica com o Escudo Nacional 

13OUT1927         04MAR1932        31DEZ1933 149 x 87 mm 10 000 000 

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

10 000 k Camacho Rodrigues / Ruy Ennes Ulrich G/D 1914/28 

1B a 2H Camacho Rodrigues /António José Pereira Júnior G/D 1918/44 

P134 - AN 10A 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 

  Camacho Rodrigues / José d'Assis Camilo ??? 1924/27 

 


