
5$00 Ch 3 

 
No dia 7 de Maio de 1929 reuniu-se a Comissão de Notas que, entre outros assuntos, 

discutiu sobre a “necessidade que há para o comércio de estarem em circulação notas de 

5 Escudos, nota pequena esta que serve para trocos e que desde 22 de Agosto de 1928 

não é emitida por ter acabado o stock da nota deste tipo Chapa 1” (a última emissão da 

Chapa 1 foi posterior à última emissão da Chapa 2 – 22 de Agosto de 1928 e 1 de 

Setembro de 1927, respectivamente). “Há no Banco 12.000.000 de notas de 5 Escudos, 

Chapa 4, fabricadas por Waterlow & Sons, cuja circulação ainda não foi autorizada pelo 

Conselho de Administração e, não podendo a nota de 5 Escudos Chapa 3, pelo seu 

aspecto, acabamento e diferenças de tons, circular, acha conveniente que se proponha ao 

Conselho de Administração a devida autorização para que circulem as notas de 5 Escudos, 

Chapa 4, e para que sejam queimadas as de 5$00, Chapa 3.” 

Atendendo à proposta da Comissão de Notas, o Conselho de Administração de 21 de 

Maio de 1929 deliberou que estas fossem inutilizadas sem serem emitidas. 

 

 

 
 



 
 

Características técnicas: 

 

A abertura das chapas e a estampagem destas notas estiveram a cargo da casa Bradbury, 

Wilkinson & Co. Ltd., de Londres, com excepção da gravura representada no verso com 

vista do Palácio da Bolsa no Porto, que foi da autoria do gravador do Banco Armando 

Pedroso. 

As duas figuras alegóricas da frente e os demais componentes a verde-escuro são 

estampados calcograficamente. O fundo da frente é policromado em íris e com aplicações 

em duplex. 

O verso tem uma estampagem calcográfica, a azul-escuro, em fundo irisado com algumas 

zonas em “moiré”.  

O texto complementar foi impresso tipograficamente a preto nas oficinas do Banco. A 

data inscrita, 10 de Novembro de 1924, era a data da criação da nota. 

 

 

Papel: 

 
Fabricado por: Société Anonyme des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie, de 

França. 

Marca de água: uma cabeça alegórica no canto superior direito, de perfil para o centro, e 

em baixo, centradas, as palavras em letra escura Banco de Portugal, numa linha. 

 

 

Dimensões:  147 x 96 mm 

(a mancha da gravura da frente tem 134 x 82 mm).    

 
 


