
1.000$00 Ch A 
 

 

Esta chapa funcionou como teste à aceitação pública de uma nota de tão elevado valor 

para aquela época. Aproveitou-se o papel há muito tempo existente no Banco, excedente 

da emissão de 20.000 Réis – Ouro, Chapa [6], e no fabrico das notas aplicaram-se técnicas 

de grande simplicidade, que deu origem a uma quantidade inferior à das outras notas 

saídas das oficinas do Banco. A gravação do retrato do Duque da Terceira (1792-1860), 

marechal e estadista, foi feita Armando Pedroso, ainda como gravador sem funções de 

chefia. 



Características técnicas: 

 
Todo o trabalho de elaboração de chapas, impressão das notas e aposição do texto 

complementar foi efectuado nas oficinas do Banco. O único processo de impressão, tanto 

na frente como no verso, foi o tipográfico.  

Na frente, a azul-escuro, apresentam-se os motivos principais (efígie, cercadura, escudo, 

vinhetas e legendas), assentes sobre fundo impresso por zincogravura, em íris diagonal, 

lilás ao centro, esbatendo em verde e vermelho para os lados. 

O verso tem um fundo de pontos impressos em íris vertical, amarelo-claro ao centro, 

esbatendo em vermelho e amarelo-escuro para os lados, sobre o qual está impresso, a 

castanho-escuro, um emoldurado em estilo bizantino, diversos dizeres e dois ornatos de 

guilhoché em linha cheia. A finalidade destes ornamentos foi encobrir os números “20” 

da marca de água do papel em aproveitamento. 

A data, série, numeração, as palavras “O Governador” e “O Director” e chancelas, que 

constituem o texto complementar, e ainda a legenda “Mil Escudos”, inserta na vinheta 

central inferior, são impressas a preto. 

 

 

Papel: 

 

Fabricado por: T. H. Saunders & Co Ltd. of Purfleet Whart, de Londres. 

Marca de água: a meio da nota, uma cabeça alegórica de mulher e, por baixo “Banco de 

Portugal”, numa linha curva. 

 

 

PREÇÁRIO (2009) 
 

 

 BC MBC BELA QNOVA NOVA 

1920 RRRR --- --- --- --- 

 

 
 

ASSINATURAS 
 

 

1000$00 
Chapa A – Duque da Terceira / Composição geométrica com motivos neo-árabes 

22 DEZ1920        20FEV1923        20FEV1926 196 x 136 mm 118 000 

10-07-1920 Camacho Rodrigues / Henrique Matheus dos Santos  G/D 1888/21 

118 k Camacho Rodrigues / José Castanheira das Neves  G/D 1888/22 

B a H  Camacho Rodrigues / José Pereira Cardoso  G/D 1888/23 

P125 – AN 53A Camacho Rodrigues / João da Motta Gomes Júnior  G/D 1894/49 

  Camacho Rodrigues / José Félix da Costa  G/D 1897/21 

  Camacho Rodrigues / Francisco Maria da Costa  G/D 1908/23 

  Camacho Rodrigues / Manuel António Dias Ferreira  G/D 1914/22 

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

  Camacho Rodrigues / António José Pereira Júnior  G/D 1918/44 

 


