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Ilustram esta nota o retrato, segundo uma litografia da época, do general e estadista 

Marquês de Sá da Bandeira (1795-1876), um vista da Ponte de D. Maria Pia, no Porto, e 

uma vinheta representando a vindima. 

O trabalho de preparação das chapas e estampagem das notas esteve a cargo da firma 

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

 

 



Características técnicas: 

 

Nesta chapa foram utilizadas três estampagens calcográficas: duas na frente, sendo uma 

a vermelho-escuro com o retrato de Sá da Bandeira em uniforme militar, e outra a verde-

escuro com os demais elementos, que inclui a cercadura de guilhoché, a vista da Ponte de 

D. Maria Pia e finas linhas paralelas de protecção ao fundo em duplex, impresso em íris. 

A estampagem calcográfica do verso, a castanho-escuro, contendo o emblema do Banco, 

a vinheta da vindima e uma cabeça simbólica elaborada na máquina numismática, assenta 

sobre um fundo irisado, impresso com trabalho em duplex de protecção. 

Os espaços, na frente e no verso, destinados à efígie da marca de água ficaram livres de 

qualquer impressão. 

O texto complementar (data, série, numeração, chapa e chancelas) foi impresso por 

técnica tipográfica, a preto, nas oficinas do Banco. 

 

 

Papel: 

 

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

Marca de água: no lado esquerdo, uma cabeça de Marte, em claro-escuro, de perfil para 

o centro, e, em baixo, na mesma linha, a legenda “Banco de Portugal”, em dois tons: as 

letras a escuro, as projecções a claro. 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1929 5.000 10.000 RRRR --- --- 

Em 2002, em Lisboa, foi vendido um exemplar, em estado considerado de “MBC+”, 

por cerca de 13.400 euro. 

 
 

ASSINATURAS 
 

 

1000$00 

Chapa 4 – Marquês de Sá da Bandeira / Selo branco do Banco e gravura 
representando a vindima 

08ABR1931        29AGO1934        27MAR1945 184 x 111 mm 1 058 000 

17-09-1929 Camacho Rodrigues / João da Motta Gomes Júnior  G/D 1894/49 

1 058 k Camacho Rodrigues / António José Pereira Júnior  G/D 1918/44 

B a BS Camacho Rodrigues / Fernando Emygdio da Silva  G/D 1919/71 

P145 – AN 57A Camacho Rodrigues / José Caeiro da Matta  G/D 1922/62 

  Camacho Rodrigues / Ramiro Eusébio Leão  G/D 1923/34 

  Camacho Rodrigues / Manuel Casal Ribeiro de Carvalho  G/D 1923/58 

  Camacho Rodrigues / Domingos Holstein Beck  G/D 1926/49 

  Camacho Rodrigues / Henrique Missa  G/D 1927/58 

  Camacho Rodrigues / Francisco António Camilo Meira  G/D 1928/43 

  Camacho Rodrigues / João Emaúz Leite Ribeiro  G/D 1928/50 

 


