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Resumo 

As notas de escudo emitidas pelo Banco de Portugal, desde o seu aparecimento 

em 1910 com a Implantação da República, até à sua saída de circulação em 2002, com a 

introdução do Euro, sofreram enormes alterações, quer no que respeita à evolução das 

normas de segurança e meios técnicos de produção, quer no que respeita à sua 

concepção artística.  

Pretende-se neste trabalho dar a conhecer como se faz uma nota, processo que 

sempre esteve rodeado de grande secretismo, procurando entender o papel-moeda como 

um meio de produção e transmissão de imagens e conceitos, exprimindo também uma 

cultura visual ligada à sua época. 

Esta dissertação centra-se na abordagem, nunca efectuada até agora, da evolução 

do desenho nas notas de escudo que tiveram a intervenção de artistas portugueses, 

culminando com a análise do trabalho de Luís Filipe de Abreu e terminando com a 

adesão de Portugal ao Euro. 

Inicia-se com o estudo das primeiras notas de escudo realizadas, em parte, pelos 

gravadores do Banco de Portugal, passando à observação do trabalho de João de Sousa 

Araújo, que veio dar um novo rumo ao desenho dessas notas e, finalmente a 

investigação e análise das “notas de autor” efectuadas por Luís Filipe de Abreu, 

revolucionando o que até então se fazia em Portugal. 

 Procurou-se investigar, recolher, reunir e analisar amplamente, em profundidade 

e individualmente, todo o processo de realização de uma nota fiduciária de modo a 

compreender melhor a grande importância do trabalho inovador e de grande mérito de 

Luís Filipe de Abreu, destacando em todo o processo o papel e a qualidade do desenho 

como método de investigação.  

  

Palavras Chave: desenho, papel moeda, escudo, originação, Luís Filipe de Abreu 
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Abstract 

Since the Portuguese Escudo banknotes appeared, in 1910 with the  Implantation 

of the Republic– issued by the Portuguese Central Bank –,  until they were replaced in 

2002 by the Euro, they have undergone huge changes, both regarding the evolution of 

the safety rules, of the  production technical means and their artistic design. 

  This work aims at shedding light on the process of making an Escudo 

banknote, which has always been involved in major secrecy. Hereby we try to 

understand the paper currency as a means of production and transmission of images and 

concepts linked to the visual culture of its time.  

This essay focuses on approaching the evolution of the design of the Escudo 

banknotes that has had the contribution of Portuguese plastic artists, the last one having 

been Luís Filipe de Abreu, as subsequently the Portuguese State adhered to the Euro.  

We will start by analysing the first Escudo banknotes partly designed by the 

engravers of the Portuguese Central Bank. We will subsequently analyse the work of 

João de Sousa Araújo, who was the first to change the design of this banknotes, and 

finally we will analyse the “author banknotes” drawing by Luís Filipe de Abreu, who 

totally revolutionised what had been done in Portugal until then.  

With this work we try to broadly research, collect, gather and analyse, both in 

depth and individually, the whole process of producing a fiduciary note in order to 

better understand the importance of the great innovative work of Luís Filipe de Abreu, 

highlighting in the process the role and quality of drawing, as a mean of investigation. 

 

 

Keywords: drawing, paper money, escudo, origination, Luís Filipe de Abreu 
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Parte I – A nota fiduciária 

 

1 | Introdução 

“Não há lugar para uma arte separada da vida, com coisas belas para admirar e coisas 

feias para utilizar” - Bruno Munari
1
 

 

Foi um desafio lançado por parte do Banco de Portugal que esteve na origem do 

tema para esta dissertação e que veio despoletar o desejo de conhecer melhor todo o 

processo de criação da nota fiduciária
2
, objecto de presença diária e imprescindível na 

nossa vida, quer pelo poder que possui, quer pelo que transmite. 

Pretendemos lançar um olhar panorâmico sobre um período de cerca de 90 anos, 

compreendidos entre a Implantação da República e a introdução do Euro, procurando 

congregar dados, associar factos e testemunhos, debruçando-nos no desenho da nota 

fiduciária, na procura da sua compreensão e interpretação. Concomitantemente, a 

motivação para fazer esta dissertação, resulta da inexistência de estudos dedicados ao 

desenho de notas de escudo em Portugal e insuficiente análise. 

Por ser um tema muito vasto, incidiremos fundamentalmente sobre as notas 

emitida pelo Banco de Portugal em que estão presentes contributos de artistas 

portugueses na sua elaboração, essencialmente o de Luís Filipe da Abreu nesta área do 

desenho tão pouco conhecida e divulgada. 

 As notas de banco fazem parte integrante das nossas vidas, é impensável viver 

sem elas. Estamos tão familiarizados com este meio de satisfazer as nossas necessidades 

básicas e de concretizar os nossos sonhos que, apesar de as vermos diariamente, não as 
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conhecemos
3
, não as examinamos nem reparamos nas suas peculiaridades únicas nem 

estamos conscientes da complexidade do seu processo de elaboração, desde a criação, 

originação
4
, impressão, até à sua distribuição. 

Estamos tão familiarizados que não olhamos para o seu desenho
5
 nem, por 

vezes, as conseguimos associar às figuras
6
 ou monumentos históricos famosos que lá 

estão representadas. Conseguimos associar cores e pouco mais, mas, apesar deste facto, 

todos sabemos distinguir uma nota de outra, mas, se visitarmos um outro país isto já não 

se verifica, pois as notas são uma das primeiras impressões que um viajante adquire. A 

primeira coisa que vamos ter em mãos será exactamente a nota de banco e o seu 

contexto visual será essencial para as conseguirmos distinguir e utilizar
7
. Esta primeira 

impressão é como um cartão-de-visita de um país, por essa razão os Bancos Centrais 

consideram que o seu desenho é essencial para promover uma identidade nacional, a 

grandeza de uma nação e a solidez da moeda (solvência, autoridade e nacionalidade). 

Manter as suas notas em boas condições é, também, uma política de prestígio
8
. 
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Segundo António de Sousa
9
 “as notas não devem ser encaradas como simples 

objectos. Uma nota encerra em si uma informação muito rica em elementos históricos, 

económicos e iconográficos, que caracterizam um país, num determinado momento”
10

. 

Assim, o objectivo desde trabalho centra-se, em primeiro lugar, na compreensão 

da importância do desenho na concepção das notas de escudo emitidas pelo Banco de 

Portugal, na identificação das suas diferentes etapas de construção bem como das 

diferentes entidades que fazem parte integrante deste processo, seu protagonismo e 

relações profissionais entre os especialistas de desenho das notas e os da sua produção. 

Seguidamente procura-se contribuir para a divulgação dos artistas que desenvolveram 

projectos dentro desta temática como Armando Pedroso, Jacinto Freire Themudo, José 

de Lacerda, João de Sousa Araújo e mais recentemente, Luís Filipe de Abreu. 

Na primeira parte desta dissertação debruçar-nos-emos sobre a nota, sua função 

e evolução, onde faremos uma pequena abordagem acerca do seu percurso, desde a 

origem aos nossos tempos. De seguida, abordaremos as diferentes etapas na construção 

de uma nota de escudo tentando compreender a importância do desenho na sua 

concepção, desde os primeiros estudos, as diferentes técnicas utilizadas, até à sua forma 

final.  

Na segunda parte deste trabalho identificaremos os artistas no universo das 

notas portuguesas, antecessores de Luís Filipe de Abreu que, de algum modo, 

estiveram presentes na elaboração das notas de escudos em Portugal e abordaremos os 

seus contributos na área do desenho e gravação.  

A terceira parte desta dissertação centra-se no trabalho de Luís Filipe de Abreu, e 

nunca poderia ter sido escrita sem a fundamentação teórica das duas primeiras partes dado 

ser imprescindível delimitar e precisar conceitos úteis à reflexão necessária a esta 

abordagem. Pretende-se dar a conhecer a obra deste autor que, apesar de praticamente 

desconhecida do grande público, é de todos os artistas contemporâneos, aquele que mais 
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perto de nós se encontra, através não só do manuseamento diário das notas de escudo
11

, 

como também de inúmeros selos, de milhares de livros folheados por crianças e adultos e 

de muitas obras plásticas patentes em lugares públicos. 

Procurámos fazer uma contextualização histórica do trabalho de Luís Filipe de 

Abreu reconhecendo as suas principais influências, correntes de pensamento e objectos 

de inspiração.  

Quanto à metodologia foram utilizados métodos qualitativos assentes na análise 

do objecto de estudo, realizada através de bibliografia especifica que permitiu a recolha, 

selecção, análise e síntese de informação, da consulta de arquivos e processos 

disponíveis no Arquivo Histórico do Banco de Portugal, da análise criteriosa das 

maquetes e das peças finais assim como do recurso às entrevistas. Realizámos duas 

entrevistas a Luís Filipe de Abreu, uma mais informal (como conversa) e outra mais 

formal
12

, outra entrevista ao Arquitecto José Pedro Martins Barata (envolvido no 

concurso efectuado pelo Banco de Portugal para o desenho de novas notas, em 1979)
13

 

assim como outra de carácter mais informal, ao Dr. António Valdemar. As entrevistas 

em anexo foram validadas pelos entrevistados. 

Luís Filipe de Abreu, artista plástico reconhecido internacionalmente, é 

individualmente referenciado em diversas publicações como Who´s Who in Graphic 

Art
14

, sobre os maiores nomes nas Artes Gráficas, em que lhe é dedicada uma página; 

por Tannok no livro Portuguese 20TH Century Artists
15

; assim como, vários selos da 

sua autoria estão incluídos no livro de David Lidman, Treasury of Stamps
16

. É também 

citado na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira
17

, na Enciclopédia Verbo Luso-
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Brasileira de Cultura
18

 e referenciado em inúmeros catálogos de exposição e 

publicações periódicas, com Rocha de Sousa
19

, José Pedro Martins Barata
20

, Margarida 

Botelho
21

, António Valdemar
22

, Carlos Alberto
 
Saraiva

23
, Glória Castro

24
, Pedro Rosa 

Mendes
25

, Manuela Tereza
26

, entre outros. 

A nível mundial Luís Filipe de Abreu foi um dos poucos artistas a desenhar notas, 

uma vez que a maior parte dos fabricantes tem os seus próprios designers, integrados nos 

quadros das suas empresas. “Ser designer de um banco emissor é também um processo de 

aprendizagem. O conhecimento da nota não é coisa que se adquira de um ano para o 

outro. (…) a nota portuguesa passou a ser um trabalho de autor, o que antes só acontecia 

na Suíça ou na Holanda, razão para as notas de hoje serem assinadas
27

”. As notas 

portuguesas, segundo Luís Filipe de Abreu, “tem prestígio universal, tecnicamente de 

grande qualidade, feitas a partir dos mais actuais requisitos de segurança e sempre com 

grande vontade do Banco em aperfeiçoá-las
28

”. A sua realização passa por um processo 

extremamente lento e complexo de que fazem parte integrante variadíssimos elementos e 

que, desde sempre, esteve rodeado de um enorme secretismo
29

. Este secretismo é 

normalmente justificado pela enorme segurança que é necessário colocar à volta do seu 

fabrico, para evitar a tão temível contrafacção. 
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Pretendemos comprovar a importância do trabalho que Luís Filipe de Abreu 

desenvolveu na elaboração do desenho e composição das maquetes iniciais para as 

últimas notas de escudo e a forma como acompanhou topo o seu processo de 

construção. 
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2 | Breve História do Banco de Portugal  

 

Para falar sobre o Banco de Portugal temos que ir um pouco mais atrás e 

debruçarmo-nos sobre as origens do Banco de Lisboa. 

O Banco de Lisboa foi criado por Carta de Lei a 31 de Dezembro de 1821, 

perante uma grave situação económica que o país atravessava, agravado por emissões 

incontroladas de papel-moeda. Começou como um Banco de empréstimo, depósito e 

desconto, sendo-lhe concedidos diversos privilégios, entre eles o da exclusividade de 

emissão de notas fiduciárias
30

. Mas, com o aumento da crise económica numa época 

de grande instabilidade politica e social, dá-se a fusão do Banco de Lisboa com a 

Companhia Confiança Nacional, dando origem ao Banco de Portugal, por Decreto de 

19 de Novembro de 1846
31

. 

 

 

1 - Tapeçaria segundo cartão de Guilherme Camarinha representando D. Maria II entregando ao Visconde de Oliveira 

o Decreto que cria o Banco de Portugal. 
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O Banco de Portugal manteve os mesmos privilégios e concessões adquiridos pelo 

Banco de Lisboa, nomeadamente o da emissão de notas, tendo adquirido a exclusividade 

dessa emissão em 1887, mas que só se tornaria efectiva em 1891, após a assinatura de um 

acordo com os outros Bancos emissores. Assume então nesta data as funções de Banco 

Emissor, Banqueiro do Estado e Caixa Geral do Tesouro
32

. 

Na sequência do decreto de 9 de Julho de 1931, o Banco de Portugal “fica 

incumbido de assegurar a estabilidade do valor da moeda e regular a circulação 

monetária e a distribuição do crédito
33

”. Assume as funções de caixa central de 

reservas de ouro e divisas, com a II Guerra Mundial. 

Com a implementação do decreto de 29 de Junho de 1962, “o Banco obriga-se 

a exercer as funções de banco emissor, central e de reserva e as de caixa geral do 

tesouro. Continua a exercer as funções de banqueiro do Estado e, sob orientação do 

Ministro das Finanças, promove a coordenação da circulação monetária com as 

necessidades da actividade económica, regula o funcionamento do mercado 

monetário, assegura as liquidações das operações cambiais e actua como prestamista 

do sistema bancário
34

”. 

Em Setembro de 1974, com a revolução do 25 de Abril, o Banco de Portugal é 

nacionalizado, deixando de ser uma sociedade anónima de capital maioritariamente 

privado. De acordo com a lei orgânica de Novembro de 1975, o “Banco de Portugal é 

o Banco Central da República Portuguesa, competindo-lhe desempenhar as funções de 

banqueiro do Estado, consultor do Governo (…) e intermediário das relações 

monetárias internacionais. Continua a exercer o exclusivo da emissão de notas e, pela 

primeira vez, assume as funções de supervisão do sistema bancário
35

”. 

Em 1998, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, assume 

responsabilidades nas áreas do controlo monetário e do crédito e na organização e 

regulamentação dos mercados monetários. 
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Hoje em dia o Banco de Portugal é o Banco Central da República Portuguesa, 

fazendo parte do Eurosistema e do Sistema Europeu de Bancos Centrais tendo “como 

missão primordial contribuir para a estabilidade de preços, através da execução 

descentralizada da política monetária, definida pelo Conselho do Banco Central Europeu, e 

garantir a estabilidade do sistema financeiro, em cooperação com as estruturas nacionais e 

internacionais que assumem responsabilidades neste domínio
36

”. 
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3 | A nota e sua Origem 

 

Desde sempre o Homem sente uma grande necessidade em adquirir bens, tendo 

por isso utilizado diferentíssimos meios de pagamento, desde conchas e outros 

objectos
37

, até chegar à moeda metálica
38

, ao papel fiduciário e ao dinheiro de plástico 

(cartões bancários).  

Com o decorrer dos tempos o dinheiro foi tendo como único atributo, que 

desperta o interesse à maior parte da população, o seu valor, a sua quantidade. 

No início, antes da existência dos meios de pagamento, a troca de bens 

essenciais satisfazia os dois desejos (de cada elemento que está implicado na sua 

transacção) anulando-os com a sua realização. Com o uso da moeda, o dinheiro 

sobrevive a cada troca e é reutilizado, permitindo ao seu dono a aquisição de novos 

produtos e a satisfação de novos desejos.  

Posto a circular, passa assim à encarnação do desejo, simbolizando coisas 

diferentes de pessoa para pessoa: uma nota pode simbolizar uma refeição para uma 

pessoa e uma viagem para outra 
39

. Cada pessoa é livre de imaginar o seu próprio 

desejo. O dinheiro tem como principal finalidade prover às necessidades básicas do 

ser humano mas, também pode ser utilizado para obter ainda mais dinheiro 

(moeda/capital). 

Alexander Hamilton (1757-1804), primeiro secretário do Tesouro dos Estados 

Unidos da América, publicou em 1788 a seguinte definição no jornal Federalist 

Papers: “O dinheiro é, juntamente com a propriedade, considerado como o princípio 
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vital do organismo social, como aquele que sustem a sua vida e o seu movimento e lhe 

permite desempenhar as suas funções essenciais
40

.” 

Comparando o valor do dinheiro com a evolução da palavra escrita, Edward 

Gibbon
41

 (1737 - 1794) escreveu que “foi determinado, por concordância geral, que o 

valor do dinheiro exprime as nossas necessidades e a nossa propriedade, tal como as 

letras foram inventadas para exprimir as nossas ideias. Ambas as invenções, ao darem 

energia mais activa aos poderes e paixões da natureza humana, contribuíram para 

multiplicar os objectos que foram designados para representar
42

.” 

A nota bancária faz parte do nosso quotidiano, é uma ferramenta facilitadora de 

distribuição e troca de serviços e bens. Ao contrário das moedas metálicas, as notas não 

têm valor intrínseco, uma característica que partilham com a arte, sem nunca terem sido 

reclamadas como tal. 

 

 

 O papel-moeda 3.1.

O papel-moeda foi inventado pelos Chineses
43

, que foram os primeiros a realizar 

experiências de circulação durante o século X
44

, o que só veio a acontecer muito mais 

tarde, durante o século XVII, na Europa e América do Norte
45

. 
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O Papel-moeda foi utilizado pela primeira vez na Europa, no século XIII, nos 

bancos de depósito Italianos, estendendo-se depois pelos outros países
46

. O Banco de 

San Giorgio de Génova (1407), o Banco de San Ambrozio (Milão) e o Banco Rialto de 

Veneza (1587)
 47

 salientam-se como os mais antigos de que há conhecimento, a utilizar 

este tipo de pagamento. Nesta altura as notas não eram utilizadas como hoje em dia, 

eram simples certificados que comprovavam que havia sido depositada uma certa 

quantidade de moeda metálica, e que o banco se comprometia a devolver essa mesma 

quantia, quando solicitado. Estes certificados circulavam como forma de pagamento 

dentro de certos meios comerciais
48

, era o papel-moeda (moeda representativa).  

Este tipo de dinheiro facilitava as trocas comerciais, pois a moeda metálica é 

pesada e volumosa, dificultando os grandes negócios.  

A nota de Banco com as características da dos dias de hoje, sem limitação de 

tempo, como meio de pagamento universal e destinada a circular pelo grande público 

aparece pela primeira vez no Banco de Estocolmo, em 1656
49

, apesar de no Oriente já ser 

utilizado papel-moeda com este conceito associado. “No seculo XIII, na sua passagem 

pela Índia, o célebre explorador Marco Polo descreve este modo de pagamento realizado 

pelo Imperador Kubilai-Khan, e que já funcionava desde o século VII
50

”. 

 
 

    

2 - Nota chinesa da dinastia Ming (1368-1699). Impressa através de xilogravura51. (Esta nota valia 100 moedas de 

bronze = 3,5 Kg) 
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Em Portugal as primeiras notas de Banco surgem em 1822, pela criação do 

Banco de Lisboa
52

. Estas primeiras notas são de “concepção e fabrico nacionais 

embora se possa perceber nelas a influência do conhecimento que já existia das notas 

emitidas na Europa, especialmente na Grã-Bretanha. A sua simplicidade decorativa 

inicial evolui ao longo dos anos, como também evoluem a tecnologia e as artes 

gráficas, as quais determinam um aperfeiçoamento constante na concepção e no 

fabrico das notas de banco
53

”. 

 

 

 O Escudo 3.2.

Com a queda da monarquia e a proclamação da Republica, a 5 de Outubro de 

1910
54

, começa a história do escudo. Teófilo de Braga assume a chefia do governo 

provisório e tem como prioridade a consolidação e reconhecimento, interno e externo, 

desta nova República. Tinha como objectivo restaurar o padrão-ouro
55

, fazendo com 

que o sistema efectivo voltasse a coincidir com o sistema ideal. 

O escudo nasce oficialmente, como unidade monetária Portuguesa, por decreto 

do governo provisório de 22 de Maio de 1911
56

, tendo José Relvas como ministro das 
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Finanças: "Em todo o território da República, com excepção da Índia, a unidade 

monetária é o Escudo ouro, que conterá o mesmo peso de ouro fino que a actual moeda 

de 1$000 Réis em ouro. Desta sorte, a razão da equivalência do actual sistema 

monetário e do novo sistema, será de 1$000 Réis, ouro, por um Escudo." 

Com a República surge uma nova fase de afirmação nacional, com a criação de 

uma nova unidade monetária, uma nova bandeira e um novo hino nacional. É uma 

época de grandes transformações na sociedade Portuguesa. 

A nova moeda Republicana esteve para se chamar “Luso”, chegando a sair, 

publicadas em vários jornais da época, algumas referências a este nome
57

.  “Num 

projecto de 1904, propunha-se que o real fosse substituído pelo “luso”, com o valor de 

200 réis, unidade monetária que tinha como referência histórica e geográfica a antiga 

Lusitânia. A rápida mudança dos governos fez com que este projecto e outros que se lhe 

seguiram até 1910 não tivessem sido aprovados
58

”.  

Segundo alguns historiadores, a República foi buscar a denominação “Escudo”
59

 

para a nova unidade monetária, às moedas de ouro cunhadas desde o tempo de D. 

Duarte
60

 (1391 - 1438) e que tinham representado, na sua face, o escudo das quinas, 

coroado. O “Escudo”, associado a este metal precioso, foi sempre considerado uma 
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moeda nobre e pensa-se que desta associação resulta a escolha deste nome, numa 

tentativa do Estado para valorizar a moeda
61

, bastante depreciada naquela época. 

O escudo fez parte da economia Portuguesa apenas por 90 anos, um curto espaço 

de tempo comparado com os Reais, a unidade monetária que o antecedera. A 

substituição de uma moeda por outra foi bastante lenta
62

 devido, principalmente, ao 

pouco interesse que a imprensa
63

 teve por este assunto, não divulgando com grande 

entusiasmo esta nova medida republicana. Era uma época de grande instabilidade 

política, e esta era apenas uma das muitas alterações introduzidas no quotidiano da 

sociedade Portuguesa. Estávamos numa sociedade com grande nível de analfabetismo e 

grande dificuldade de divulgação, devido a uma comunicação insipiente. 

Esta nova unidade monetária também foi expandida às colónias (com excepção 

do Oriente) sendo o Banco Nacional Ultramarino responsável pela sua divulgação, 

tendo concessão para a emissão de papel-moeda.  

O Banco de Portugal começou por aproveitar as últimas chapas das notas de 

Reis, já impressas e que foram colocadas em circulação depois da implantação da 

República, tendo‐lhes sido reimpressa a palavra “República”, a preto. Como referimos, 

a alteração de notas de reis para escudos (1911/1914), foi feita lentamente. A chapa de 

5$000 reis, já gravada no Banco de Portugal, foi alterada e originou a nota de 5$00, 

chapa1
64

, com a efígie de Alexandre Herculano, em que figura a data de 29 de Julho de 
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1913 e com a primeira emissão de 10 de Outubro de 1914, sendo esta a primeira nota
65

 

a ser emitida pelo Banco de Portugal com o valor em escudos. Esta nota, tal como 

outras de baixo valor, foi emitida para minimizar a falta de metal para a cunhagem de 

moeda que se fez sentir durante o período da 1ª Guerra Mundial (1914-1918). 

A primeira nota a ser concebida integralmente para escudos foi a nota de 20$00, 

chapa 1, com a efígie de Almeida Garrett (1799-1854)
66

 e com as figuras simbólicas da 

Glória e da Justiça, em que figura a data de 5 de Janeiro de 1915 e com a primeira 

emissão de 14 de Outubro de 1916. 

Durante a época da 1ª Guerra Mundial, devido à referida escassez de metal para 

a cunhagem de moedas, registou-se uma grande emissão de cédulas
67

, como dinheiro de 

recurso. Estas cédulas foram emitidas por entidades tão diversas como a Casa da 

Moeda, Câmaras Municipais, Misericórdias, Hospitais, Cooperativas, Associações 

Comerciais e outras organizações com os mais diversos fins. Esta emissão por entidades 

por vezes com pouca idoneidade, não controladas hierarquicamente e num país 

maioritariamente analfabeto originou grandes burlas. Esta situação, associada a outros 

factores, levou a uma progressiva desvalorização do escudo. 

Assim, a partir de 1924
68

 foram tomadas uma série de medidas financeiras com 

o objectivo de estabilizar o escudo, sendo uma delas a eliminação das cédulas que, aos 

poucos, foram recolhidas e substituídas por moeda metálica. 
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4 | A Evolução do desenho de nota 

 

Grande parte das notas efectuadas entre 1929 e 1965 foi realizada integralmente 

em Inglaterra
69

. Esta opção não se prendia somente com questões técnicas ou 

financeiras mas também com a crença que, fazendo as notas no exterior obtinha-se uma 

medida de protecção extra, dificultando a contrafacção. 

A função básica de uma nota é mostrar o quanto vale e tem implícita uma noção 

de solidez e honestidade, pois, ao contrário do ouro ou da prata, o papel não tem 

nenhum valor intrínseco. As suas características essenciais devem assentar na 

transmissão de solvência, autoridade e nacionalidade, valores integrados na nota muitas 

vezes através da representação da figura humana
70

. O desenho de notas possui uma 

linguagem visual única e uma forte componente iconográfica. A representação da figura 

humana aparece como parte integrante deste conceito durante o século XIX e XX, 

através da reprodução de figuras notáveis de cada país. 

Nas primeiras notas, o desenho tinha somente duas grandes preocupações, em 

termos de identificação: a entidade emissora e o seu valor. Mas deveria também ser 

“atractivo para o grande público, factor este a que sempre se prestou atenção, pois 

impulsionava o usuário a aceitar o papel, quando era uma forma de pagamento pouco 
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utilizada
71

”. Segundo Teresa Tortella
72

 “na Europa (…) as primeiras notas eram de 

grande simplicidade, podendo mesmo pensar-se que seriam muito pouco imaginativas. 

Mais tarde foram-se modificando e o Banco de Inglaterra foi, porventura, o mais 

inovador e, aos poucos, devido à contrafacção, decidiu-se que seria necessário modificar 

o desenho das notas de modo a serem inimitáveis”. 

Durante a 1ª Guerra Mundial, a maioria das notas Europeias começou a ser 

produzida por empresas privadas, na sua grande maioria Inglesas, originando uma 

acentuada mudança no seu desenho.  

Também o Banco de Portugal, apesar de ter uma oficina de Gravação e 

Estampagem, decidiu, a par de outros Bancos Europeus como o Banco de Espanha
73

, 

mandar fazer as suas notas a firmas Inglesas, que utilizavam técnicas muito mais 

avançadas do que as então aplicadas em Portugal. 

Nessa altura as notas Portugueses começaram lentamente a recorrer cada vez 

menos a símbolos e alegorias, destacando-se antes um espirito mais nacionalista, em 

que figuras marcantes da nossa história aparecem cada vez com mais destaque. O 

aumento de imagens mais realistas também está associado a esse desejo de substituir 

alegorias/metáforas neoclássicas, que já se encontravam desactualizadas
74

. Os retratos a 

talho-doce, passam a fazer parte integrante do desenho da nota. Esta tecnologia de 

grande dificuldade de falsificação apela para a imagem de pessoas reais, funcionando 

muito além do mero ornamento. É o prestígio pessoal transferido para a glória pública, 

com figuras de herança nacional, pioneiras da sua época, personificando a força e a 

dignidade. 

Teresa Tortella refere que, em França “com o final da guerra, as notas 

reflectiam um sentido de nacionalidade, que se estendeu a toda a Europa, pela 

primeira vez figuram retratos de personagens históricas junto às tradicionais alegorias 

e com os anos trinta aparecem desenhos relacionados com ofícios (mineiro, pastor ou 
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pescador). Foi a partir de 1953 que a nota começou a ilustrar a história e cultura de 

país, introduzindo retratos de personagens como Victor Hugo, Napoleão, etc.
75

”. 

Virgínia Hewitt
76

 defende que a representação da “figura feminina está 

associada à emoção, intuição, criação (…) enquanto a figura masculina está associada a 

princípios racionais, intelectuais e de iniciativa. A figura masculina representa heróis e o 

uso do feminino personifica o abstracto, o conceito universal como a justiça, a 

abundância e o comércio.” Com o passar do tempo passou a utilizar-se figuras reais nas 

efígies (atravessando todo o século XX), acentuando-se a representação de figuras 

históricas. Traz uma dimensão pessoal para o desenho, captando a nossa atenção e 

facilitando o reconhecimento da nota. Cria-se assim uma imagem de bom carácter 

associado à identidade nacional, expressa pela representação de pessoas ilustres do país 

e da sociedade de que fazem parte. Muitas das imagens
77

 são escolhidas para enaltecer o 

espírito do país, a sua arquitectura, paisagem e história, fornecendo um vasto material 

iconográfico. 

O dinheiro em si é neutral, mas acarreta sentimentos complexos, não sendo 

todos necessariamente positivos. É de grande responsabilidade a escolha dos elementos 

patentes em cada nota, “boas figuras não são o suficiente para retirar conotações 

negativas, mas imagens inapropriadas certamente que vão agravar essa situação. A 

nossa atitude perante o dinheiro não é apenas ditada por necessidades práticas mas 

também pela nossa resposta emocional. É importante que a imagem das notas esteja 

relacionada com associações positivas tendo em conta que aquilo que é bem visto numa 

sociedade, pode ser condenada noutra.
78

” 
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O desenho elaborado e tudo o que lhe está associado é o que nos faz diferenciar 

uma nota de outra, assim como o seu valor e a entidade emissora. Raramente nos 

debruçamos sobre as imprescindíveis assinaturas
79

, no entanto, sem estas a nota deixa 

de ter valor, pois são elas que lhe conferem a característica de meio de pagamento
80

. 

Desde 1822 as notas foram emitidas com assinaturas manuscritas
81

 pelos 

dirigentes responsáveis mas, dado o aumento significativo do volume de notas emitidas, 

essas assinaturas passaram, a 20 de Maio de 1876
82

, a ser realizadas através da aplicação 

de chancelas
83

. 

Pela Europa fora, principalmente depois da II Guerra Mundial, muitos artistas 

consagrados foram convidados a fazer maquetes para notas, sendo que, algumas delas se 

mantiveram em circulação durante décadas
84

. Como exemplo, na Holanda temos J. 

Roozendaal (1899-1971), que desenhou variadíssimas notas, das quais se destaca, pela 

sua grande beleza, a apelidada de “Flora”
85

. 

 



      

  
Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

32 

 

 

 

3 - J. Roozendaal. Maquete inicial da nota “Flora”. Técnica mista (aguarela, guache e lápis em papel de aguarela) 

 

Escher (1898 - 1972) também elaborou algumas maquetes iniciais e, segundo 

Susan Tallman
86

, com propostas muito peculiares. Contudo, e apesar do grande 

potencial
87

, as suas notas não chegaram a ser emitidas. 

 

 

 

4 – M. C. Escher. Maquete inicial para a frente, verso e marca de água, da nota de 50 florins sobre Christian Huygens,  
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Luís Filipe de Abreu destaca os seguintes ilustradores de notas que considera de 

referência
88

: o inglês Harry Eccleston
89

, o alemão Johann Müller, o irlandês Robert 

Ballagh
90

, o suíço Roger Pfund
91

, o italiano Renato Manfredi
92

 e o austríaco Robert 

Kalina
93

. 
 

 

 

 

5 – Robert Ballagh. Nota realizada através de maquete inicial para a frente da nota de £10, com a efígie de James 

Joyce 
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7 – Renato Manfredi. Nota realizada através de maquete inicial para frente e verso de nota sobre Júlio Verne 

 

  
 

8 - Robert Kalina. Nota realizada através de maquete inicial para frente e verso de nota sobre Erwin Schrödinger 

(Prémio Nobel da Física em 1933) 

 

 

  

 
 

  

6 - Roger Pfun. Nota realizada através de maquete inicial para frente e verso de nota de 50 Francos sobre “O 

Principezinho”  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/1000_Schilling_Erwin_Schr%C3%B6dinger_obverse.jpg
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5 | Como se faz uma nota 

 

 O papel fiduciário 5.1.

As relações entre a indústria do papel
94

 e a indústria impressora são estreitas: 

uma não existe sem a outra
95

. Foi durante o século XII que se deu a introdução do papel 

na Europa
96

, através dos mercadores que mantinham relação com o mundo árabe, mas 

só na segunda metade do século XIV é que este começou verdadeiramente a substituir o 

pergaminho, por ser muito menos oneroso e de mais fácil produção
97

. 

À introdução do papel e das técnicas impressão está associado o processo de 

popularização da escrita. Restritos durante muitos séculos aos membros do clero e a uns 

poucos poderosos, os processos de escrita e leitura começaram lentamente a abranger 

mais pessoas. Com a formação das primeiras universidades, o número de leitores 

aumenta, levando a um incremento substancial no número de pessoas alfabetizadas, 

modificando práticas e redefinindo as relações que o homem mantem com a sociedade. 
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Passa a haver uma cultura directamente relacionada com o objecto impresso, penetrando 

em toda a rede de relações sociais, instalando-se quer no foro privado quer no público
98

. 

Toda a indústria ligada à criação e impressão do papel-moeda está hoje e sempre 

esteve, fortemente especializada, possuindo laboratórios de investigação na procura do 

aperfeiçoamento e na descoberta de novos meios de produção e de segurança que 

dificultem cada vez mais a sua contrafacção. 

O papel fiduciário tem características únicas, muito específicas e bastante 

diversas dos papéis comuns. É constituído
99

 por pasta de trapo com resíduos de cinza 

não superior a 3% e tem uma gramagem próxima dos 80gr/m
2
. Tem uma enorme 

resistência à ruptura (o comprimento de ruptura deve ter o valor mínimo de 

6.000metros) e à dupla dobragem, a máxima uniformidade nas zonas não filigranadas, 

grande resistência a manchas, a satinagem (brilho) e opacidade, deve ter incorporado a 

zona de filigrana (marca de água), filetes de segurança, etc
100

. 

A filigrana ou marca de água, que tem uma presença constante em todas as notas 

de escudo, é uma variação da opacidade do papel que permite assim obter motivos que 

são visíveis à transparência. Existem documentos franceses, datados de 1326 e 

guardados na Biblioteca de Puy, que já apresentam zonas com filigrana
101

. 

Nas notas de Banco são empregues, normalmente, um dos quatro tipos de 

filigrana: o emblema do país; a representação de um animal ou flor; a representação de 

uma personagem humana ou mitológica e a representação humana identificada (uma 

personalidade conhecida que frequentemente se repete na frente da nota). Esta última 

foi, na grande maioria das vezes, a opção escolhida para figurar nas notas de escudo.  

A filigrana é um elemento bastante importante no desenho das notas e o seu 

formato tem grande importância pois, quanto maior for a filigrana, mais precisos são os 

seus detalhes, representando os claros e escuros e toda uma gama de meios-tons. 

 



 

   
  Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

 
37 

 

 

Em 1875
102

 o Banco de Portugal começou a encomendar papel especialmente 

fabricado para as suas notas
103

 tendo sempre recorrida a empresas estrangeiras na 

Alemanha, França e Inglaterra. Em 1942, uma fábrica de papel Portuguesa chegou a 

estabelecer um contrato para o papel necessário para a estampagem de cédulas, mas que 

nunca se chegou a concretizar. As empresas francesas sempre estiveram muito presente 

na elaboração do papel para as nossas notas, tendo-lhes sido adjudicado muitos 

contratos tendo chegado Portugal a ter como parceiro o Banco de França, que “ além de 

intervir como conselheiro técnico na elaboração das filigranas e respectivas teias, 

designava também um comissário para, junto dos papeleiros franceses, vigiar o fabrico 

do papel e a regularidade das entregas
104

”. 

Actualmente o processo de fabricação de papel fiduciário envolve máquinas 

diferentes das máquinas utilizadas na fabricação do papel normal, utilizando um 

processo único de molde cilíndrico.   

 

 

 A impressão  5.2.

Os primeiros livros impressos na Europa apareceram em meados do século XV 

com a gravação do conteúdo de cada página em blocos de madeira (xilogravura) que 

eram mergulhados em tinta. Esforçaram-se por ter um aspecto semelhante aos livros 

manuscritos da época, sendo difíceis de distinguir
105

. Só aos poucos se foram afastando 

do seu modelo inicial, adquirindo características próprias, marcando o princípio de uma 

evolução técnica e estética. 
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O aparecimento da litografia em 1760, influencia grandemente os aspectos 

gráficos da indústria impressora, pois vai possibilitar a impressão em larga escala de 

trabalhos com imagens dotadas de diferentes tonalidades entre o preto e o branco. 

Com a introdução por Johannes Guttenberg (1397 - 1468), dos tipos móveis
106

 

reutilizáveis (produzidos em liga metálica, chumbo, antimónio e estanho, extremamente 

resistentes e que se prestavam a inúmeras reproduções, possibilitando o seu 

reaproveitamento para outras obras), da primeira máquina de impressão (dispositivo 

para aplicar pressão numa superfície com tinta, transferindo-a para uma superfície de 

impressão) assim como da utilização de tintas mais espessas, permitiu a produção em 

massa, reduzindo drasticamente os custos, resultando num grande avanço em termos de 

produtividade e de qualidade. 

No Renascimento uma só prensa móvel podia produzir cerca de 3.600 páginas 

por dia em oposição às 40 páginas diárias da imprensa utilizada até então. Livros de 

autores clássicos chegaram a milhares de pessoas na época, quebrando o monopólio de 

uma elite letrada e reforçando a cultura de uma emergente classe média. A variedade 

tipográfica é simplificada e limitada, de modo a garantir a legibilidade, no entanto, as 

ilustrações continuavam a ser reproduzidas a partir da xilogravura
107

.  

A Revolução Industrial veio mudar o curso da história da impressão com a 

mecanização o processo de impressão. Em 1811 o alemão F. G. König (1774- 1833) 
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inventou a prensa mecânica e introduzindo a energia a vapor e o movimento rotativo 

no processo de impressão e em 1816 inventa uma máquina capaz de imprimir frente e 

verso de uma folha
108

. O aparecimento da prensa a vapor permitiu a impressão de um 

maior número de exemplares, conseguindo-se uma produção mais rápida e económica. 

A produção gráfica desenvolve-se grandemente, fazendo chegar a informação e a 

formação necessárias, à mão-de-obra que se especializa. 

A partir do século XIX, com as inovações tecnológicas no processo de 

fabricação, aumenta a oferta de papel. O papel deixa de ser considerado artigo de luxo e 

torna-se menos dispendioso.  

Aos poucos vão sendo introduzidas novas técnicas de impressão que evoluem 

lentamente até ao aparecimento da fotografia no século XIX. No fim do século XIX 

surge um novo processo de impressão já totalmente mecanizado através dos princípios 

da impressão litográfica e desenvolvimento da fotoquímica: o offset
109

. Toda esta 

evolução veio facilitar, acelerar e reduzir os custos da impressão gráfica. 

A nota, na sua essência, é feita com papel e tintas e tira o máximo partido destas 

duas diferentes indústrias, utilizando as tecnologias de ponta mais sofisticadas de modo a 

conseguir um resultado que dificulte ao máximo a falsificação. 

Na impressão do papel moeda são aplicadas diferentes técnicas:   

O offset, utilizado para a impressão simultaneamente na frente e verso das notas 

é normalmente aplicado a fundos, com linhas finas e combinações de cores de difícil 

obtenção e micro texto. Funciona como pano de fundo, como cenário para as outras 

técnicas de impressão aplicadas. Com a impressão simultânea da frente e verso “obtém-

se um alinhamento preciso das imagens da frente e do verso das notas, que se pode 

verificar olhando para o registo frente/verso (as marcas impressas no canto superior de 
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ambos os lados da nota que se completam perfeitamente, e formam os algarismos 

referentes ao valor da nota quando a nota é observada contra a luz)
110

”. 

A gravura a talho-doce, normalmente utilizada nos motivos principais da nota. É 

uma técnica em que o artista, com o auxílio de um buril vai marcando a superfície de 

uma placa metálica. A gravura a buril consiste em fazer incisões na chapa que podem 

ter formatos, tamanhos e espessuras variadas. Essa variedade de traços, aliada aos 

estilos dos artistas permite resultados muito delicados e expressivos. No caso das notas 

de banco utilizam-se chapas de aço em vez de cobre “que, depois de temperadas, era 

utilizada como matriz a partir da qual eram gravadas outras chapas de impressão, 

através de uma prensa de transferência, o transfer como é vulgarmente determinado
111

”. 

“A tinta aplicada nas chapas de impressão penetra nas áreas de baixo relevo (…). Por 

este processo, o papel é comprimido contra as ranhuras com tinta, que ficam gravadas 

no papel e produzem a timbragem do papel e o relevo de tinta nas notas. Para se obter o 

relevo desejado, são necessárias pressões de impressão muito elevadas, de cerca de 30 

toneladas
112

”. Esta característica permite comunicar, de forma duradoura, a sensação 

táctil de relevo, conforme a variação da trama e a profundidade da gravação.  

 

O mercado mundial de impressão de notas fiduciárias é dominado 

essencialmente por companhias europeias, no entanto este facto é normalmente 

ignorado pelo grande público, devido ao forte sistema de segurança que se coloca à 

volta deste produto tão especial
113

. 

A preocupação com a contrafacção sempre foi, e é, uma preocupação constante 

de qualquer Banco Emissor. Em 1925, mais precisamente a 5 de Dezembro, um 

empregado bancário, no Porto, detecta duas notas de 500$00, Ch.2, com a efígie de 
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Vasco da Gama, com a mesma série e numeração. Este caso de fraude, efectuado em 

grande escala, ficou conhecido por caso “Alves dos Reis” ou “Angola Metrópole”
114

, 

nome do seu criador e do Banco que dirigia. Esta fraude foi de difícil resolução dado 

que os burlões, mediante documentação forjada, haviam encomendado à firma que tinha 

fabricado estas notas, a Waterlow&Sons Ltd., de Londres, novas notas estampadas com 

as mesmas chapas
115

. 

Este acontecimento veio reforçar as medidas de segurança que existiam à volta 

de todo o processo de fabricação de notas fiduciárias. 

Em 1929, a propósito da segurança dada através dos complexos processos 

técnicos, eram utilizadas duas técnicas diferentes (método do fundo duplex e método de 

gravura funda), a Comissão de Notas
116

 refere
117

: “ (…) verifica-se a existência de duas 

escolas em relação aos processos técnicos: a) fundo protegido por uma estampagem 

polícroma dificultando a separação dos desenhos pelos processos fotográficos, 

obrigando o falsificador a desenhar de novo a nota” – Método de fundo duplex. “b) 

fundo simples, só para efeito artístico e uma gravura muito funda e nítida impossível de 
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obter em máquinas que não sejam especiais.” – Método de gravura funda. “A escolha a) 

apresenta o inconveniente de os complicados desenhos do fundo tornarem fácil a 

apreciação por parte do público de imperfeições da gravura. A escolha b) embora 

permita talvez uma maior facilidade de falsificação tem uma simplicidade que faz com 

que salte à vista inexperiente, as imperfeições de gravura e reconhecimento de fraude”.  

Segundo o Banco de Portugal
118

 Inglaterra e França eram os países mais 

credíveis a nível de execução de notas fiduciárias e defendiam cada um o seu método 

diferente. A França, assim como Espanha e Áustria, adoptavam para as suas notas o 

método de fundo duplex enquanto a Inglaterra e os Estados Unidos escolhiam o método 

de gravura funda. Portugal decide consultar um perito que opta pela escolha do método 

de fundo duplex o que faz com que Portugal também adopte semelhante escolha apesar 

da falta de fundamentação para esta decisão
119

. Os elementos da Comissão de Notas 

defendem que o Banco deveria ter o seu próprio perito ou técnico “que conhecedor de 

todos os processos de estampagem e de falsificações
120

” escolheria, depois de uma série 

de estudos, o método mais apropriado e eficaz para a realidade Portuguesa, não ficando 

assim à mercê de peritos exteriores ao Banco. Depois de grande debate, ficou aprovado 

em acta que “nos concursos para aprovação das maquetes estariam dois ou três peritos, 

de diferentes nacionalidades e de diversos bancos emissores. O que está em causa não é 

defender esta ou aquela opção (…) mas sim obedecerem às melhores condições que 

evitem a falsificação
121

” Nesta fase o desenho e composição da nota não era algo que 

fosse analisada, a preocupação central era com os métodos e processos de impressão. 

A preocupação com possíveis falsificações é presença constante nos livros de 

actas da Comissão de Notas, sendo possível ler-se o seguinte comunicado: “Para 

reconhecimento das falsificações, deve ter-se em atenção: a) a qualidade do papel que, 

nas notas falsas difere sempre do papel das notas verdadeiras; b) A marca de água, que 

nas notas falsas tem sido até hoje grosseiramente imitado; c) O desenho e gravura que, 
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nas notas falsas tem até hoje apresentado sempre menor profundidade e imperfeições 

visíveis, principalmente nos retratos e figuras; d) A imperfeição e estampagem (…) 

diferente na cor das tintas empregadas; e) O tipo de texto que é diferente (…) tanto nas 

letras de série, como nos algarismos de numeração
122

”. 

 

 

9 - Bradbury WilKinson & Co123. Nota publicitária realizada segundo todas as características técnicas de desenho, 

papel e impressão, estipulados para uma nota fiduciária, mas sem marca de água. 
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 As tintas 5.3.

As tintas utilizadas, chamadas tintas fiduciárias, são tintas fabricadas num 

enorme secretismo, muito difíceis de reproduzir e que correspondem a diferentes 

critérios de solidez, como: resistência ao calor, à humidade, à água e a grande parte dos 

agentes químicos. Por vezes, algumas notas têm impressão com tintas especiais que 

podem ser visíveis ou invisíveis.  

As tintas fiduciárias “ (…) não devem mostrar descoloração apreciável quando 

expostas à luz de lâmpadas Philips’HPR durante 10 dias. (…) Devem resistir aos 

agentes químicos e diluentes domésticos com que tenham maior probabilidade de 

contactar no seu trato habitual, não escorrendo nem descolorando, quando imersas 

durante cinco minutos em álcool, gasolina, vinagre, óleos minerais, etc., assim como 

aos diluentes usados pelos falsificadores para obter decalques”.
124

 

Toda a indústria ligada à fabricação do papel-moeda está sempre em evolução 

em constante procura de novos processos e técnicas, como meio de combater a 

contrafacção. Algumas das casas impressoras de valores fiduciários têm a patente das 

suas próprias tintas. 

 

 

 O Processo de criação 5.4.

Depois do Banco emissor constatar a necessidade de emissão de uma nova nota, 

o primeiro passo, depois da escolha dos elementos a figurar, é apelar a criadores em 

quem confia, para a realização de maquetes segundo as suas directrizes.  

Na emissão de uma nota estão envolvidos encargos elevadíssimos, devido aos 

grandes custos de todo o processo e à enorme quantidade de notas que é necessário 

emitir, destinadas a circular no mercado durante alguns anos. 
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Torna-se difícil de conciliar o trabalho de desenho do criador com os 

imperativos da impressão fiduciária. É muito importante criar uma equipa de trabalho 

efectiva, com base no diálogo aberto, de modo a conseguir essa conciliação. O criador, 

o papeleiro, o originador (realização de gravuras e todo o tipo de chapas necessárias 

para a impressão) e o impressor vão desenvolver toda a composição gráfica, de modo a 

corresponder a todos os imperativos técnicos e critérios de segurança. 

 A segurança é, e sempre foi, uma das preocupações centrais do Banco emissor, 

estando a tecnologia em constante evolução. Hoje em dia, falsificar uma nota com todas 

as suas características e tecnologias de segurança torna-se numa tarefa praticamente 

impossível. É possível, isso sim, enganar as pessoas menos informadas com quase 

perfeitas imitações. 

Depois da maquete inicial aprovada, o trabalho passa para as mãos dos 

gravadores. Estes executam a buril as respectivas gravuras de talho-doce e definem tipos 

de impressão associados a determinadas imagens. É um processo bastante complexo e 

longo que culmina com a obtenção das placas definitivas para impressão. Este trabalho 

está relacionado com as firmas papeleiras pois é necessário associar as imagens impressas 

com o trabalho inserido no papel fiduciário, como marcas de água e filetes de segurança.  

Para criar uma nota fiduciária segundo Roger Efund 
125

 é necessário fazer uma 

investigação de modo a reunir bastante documentação temática e iconográfica que  

possibilita a escolha dos elementos a integrar a composição
126

. Separam-se em dois 

grupos, um com os elementos que irão integrar a frente da nota e outro com os que fazem 

parte do verso. Esta escolha é realizada de acordo com os imperativos técnicos e de 

segurança.  

Passa-se então para os estudos prévios e esboços, que começam por ser pequenos 

desenhos rápidos, sem preocupação de detalhe, em que se tenta combinar esses elementos 

com o layout imposto por determinantes técnicos. Segue-se a elaboração de uma maquete, 

em que já se regista um trabalho mais cuidadoso e detalhado.  
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Depois de aprovada esta primeira maquete, é necessário definir o desenho 

detalhado dos vários elementos constituintes da nota. São desenhos minuciosos, feitos á 

mão, de todas as peças em separado (retratos, vinhetas, algarismos, fundos, etc.), com 

todo o pormenor e rigor e em grande escala. Nestes podem-se utilizar várias técnicas, 

sendo a aguarela, a grafite e a tinta-da-china as mais utilizada, passando por várias fases 

até chegar ao desenho final. 

As notas não são impressas a partir das reproduções fotográficas mecânicas, são 

peças que têm sempre um autor intermédio, quer dizer que, depois de todo o processo 

de criação e concepção de uma nota, passa-se para o processo de originação. Segundo 

Luís Filipe de Abreu “não se trata de reprodução mecânica do trabalho gráfico, o 

resultado é sempre um compromisso e traz sempre surpresas
127

”. É um processo 

realizado por artistas e artesãos, que transformam os desenhos originais em artes finais 

para os fotolitos, já reduzidos para as dimensões precisas da nota. As notas têm que 

conter, introduzidas nos seus desenhos vários elementos de segurança: linha branca 

intaglio; linha preta intaglio; micro texto; linha preta litogravura; multicor intaglio; 

números florescente; marca de água, registo perfeito e registo em transparência em 

offset. É nesta altura que cada um dos elementos de segurança é associado a uma parte 

do desenho da nota. 

 

     
10 - Identificação dos diferentes elementos de segurança, impressos em offset, para a nota 500$00 de Luís Filipe de Abreu: 1- Anti-

scan; 2- Frente/verso (à transparência a imagem completa-se); 3- Micro texto; 4- Grise vertical; 5- Guilhoché horizontal e 6- Grise 

circular sobre o retrato  
 

11 - Identificação dos diferentes elementos de segurança, impressos em talho-doce, para a nota 500$00 de Luís Filipe de Abreu: 1- 

Barra transversal vertical; 2- Lettering Banco de Portugal; 3- Lettering 500$00; 4- Assinatura de João de Barros e 5- Efígie de João 

de Barros  
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A gravura em talho-doce feita, em metal (impressão em oco) e gravada à mão, 

oferecendo maior segurança é, por excelência, a tecnologia suprema no fabrico de notas 

e é utilizada para as peças mais importantes. Os Estados Unidos da América foram o 

primeiro país a introduzir esta técnica nas suas notas
128

 e rapidamente todos os outros 

países a adoptaram esta técnica de impressão. A gravura a talho-doce é um trabalho que 

requer muita precisão, paciência, grande sabedoria e técnica. O artista grava a buril, 

linha por linha, ponto por ponto, uma imagem de grande riqueza e complexidade e que, 

por vezes, se não bem executada e de acordo com as instruções do criador do desenho, 

pode resultar numa grande diferença em relação ao desenho original.  

São utilizados diferentes processos de impressão, que permitem múltiplas 

combinações e que não são justapostos mas sobrepostos. 

Depois do desenho da nota elaborado é necessário confrontar todas as chapas com 

o papel fornecido pela empresa papeleira,  com todos os elementos de segurança a ele 

associado, verificando os ajustes necessários.  

Segue-se uma fase em que são afinados todos os elementos e reunidos num 

ensaio, realizado em pequenas máquinas, fazendo-se um estudo de cor já no papel 

definido e com as tintas previstas. É uma última prova que tem que ser confirmada pelo 

Banco emissor e pelo seu criador, e que irá servir de protótipo para enviar às oficinas de 

impressão. Por vezes, quando da saída das grandes rotativas, ainda pode haver 

necessidade de realizar pequenos ajustes. 

O que vemos influencia o que entendemos, “a comunicação visual comunica de 

modo não verbal o que pode motivar, dirigir ou mesmo distrair. Todos os elementos 

visuais influenciam-se uns aos outros
129

”, por isso na maquete inicial de uma nota é 

importante, para uma efectiva comunicação, não se tornar em apenas em um acumular 

de elementos decorativo.  

As notas são usadas diariamente por todos nós, sem qualquer especial atenção 

para com os significados que lhe são atribuídos. Confiamos na longa tradição dos 
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Bancos, tendo como garantido o seu valor. É o sucesso que a nota fiduciária obteve que 

faz com que a imagem que as notas possuem, seja tão importante.  

Observando as personagens que constam nas notas de escudo portuguesas 

“espécie de Panteão Nacional do reconhecimento pátrio, gerido difusa e discretamente 

pelo Banco de Portugal
130

”, verificamos que na base da sua selecção está a procura de 

figuras consagradas, consensuais e não excessivamente recentes pois o tempo acaba por 

diluir qualquer polémica a elas associada. O crivo das escolhas do Banco de Portugal 

era bastante apertado
131

 e com “um certo aspecto pedagógico e didáctico” segundo 

Nuno Espinosa Gomes
132

, revelando um esforço de glorificar, divulgar e perpetuar a 

memória histórica Portuguesa.  

 

Processo de realização de uma nota fiduciária 

 

 

Escolha da Efigie e  
vinheta 

Pesquisa  de 
elementos 

iconográficos 

Construção e 
aprovação Maquetes 

iniciais  

Apresentação 
maquete inicial  às 

empresas impressoras 
a concurso 

Análise propostas e 
adjudicação de 

contratos 

Apresentação 
maquete final às 

empresas papeleiras a 
concurso  

Início do trabalho de 
originação 

Afinação de chapas 

Aprovação de 
maquetes finais e 

marca de água 

Fabrico papel e 
Impressão 

Aposição do texto 
complementar 

Aprovação Governo  
Publicação Diário da 

República  

Envio de espécimes a 
entidades portuguesas 

e estrangeiras 
Entrada em circulação 

Recolha de notas  

Inutilização e queima 
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 O Tempo de vida 5.5.

O tempo de vida de uma nota depende do seu manuseamento e do clima a que 

está sujeita, assim como do grau de educação da sua população.  

As notas, nos países da Europa que apresentam um clima temperado e em que a 

população as respeita, são retiradas de circulação e substituídas devido a cinco 

diferentes factores
133

: 

- Sujidade
134

/manchas - 81%; 

- Debotarem - 9%; 

- Uso (perda de firmeza
135

) - 4%; 

- Inscrições manuscritas (grafittis) - 4%;  

- O papel perdeu as suas qualidades intrínsecas (rasgos, buracos, mutilações, 

dobras, rugas, etc.) - 1%. 

 

No entanto a substituição de uma nota pode dever-se apenas a razões 

económicas, como a inflação. Essas notas são retiradas lenta e progressivamente 

chegando a coexisti, por vezes, várias chapas do mesmo valor em circulação. 

Por vezes, em casos graves de contrafacção são retiradas todas as notas da chapa 

que sofreu esse delito. Aí o Banco Central retira todas as notas de circulação e cria uma 

nova série, que faz parte das suas reservas
136

. 
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Segundo Mário Rui de Sousa e Silva
137

 “antes de se adoptar a formalização 

oficial da retirada de circulação de determinada chapa através de avisos públicos (…), a 

sua efectivação, motivada pelo aparecimento de falsificações ou cansaço da chapa, era 

considerado, por costume, a partir do dia em que se emitia uma outra para a 

substituir
138

”.   

 

 

 

 

Notas do Banco de Portugal a circular a 30 de Abril de 1969 

Valor em circulação Nº de chapa Efígie 

1.000$00 

7 

8, 8A 

10 

11 

D. Afonso Henriques 

D. Filipa de Lencastre 

D. Maria II 

D. Pedro V 

500$00 

7 

8 

10 

11 

Damião de Gois 

D. João IV 

D. João II 

Francisco Sanches 

100$00 

6, 6A 

7 

8 

Pedro Nunes 

Camilo Castelo Branco 

Manuel Maria du Bocage 

50$00 

7, 7A 

8 

9 

Fontes Pereira de Melo 

Rainha Santa Isabel 

Infanta D. Maria  

20$00 

6, 6A 

7 

8 

D. António L. Menezes 

Santo António 

Garcia de Orta 
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  A divulgação 5.6.

Depois da nota de escudo impressa era necessário dá-la a conhecer ao grande 

público. Em Portugal eram enviados exemplares para todas as delegações do Banco de 

Portugal, para os Bancos Estrangeiros, assim como para todas as Instituições de crédito 

portuguesas. Os Correios Portugueses também eram informados da entrada em emissão 

das notas fiduciárias assim como todas as Instituições que trabalhavam directamente 

com dinheiro. Para o público em geral eram editados avisos no Diário do Governo, 

assim como em vários jornais diários e semanários
139

.  
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Parte II - O Desenho das notas de Escudo por artistas Portugueses até 

ao final dos anos setenta 

 

1 | Os gravadores do Banco de Portugal 

O Banco de Portugal tinha um departamento de Estamparia e Emissão de Notas 

que já funcionava com o Banco de Lisboa. Este departamento tinha um estatuto quase 

autónomo, “com contabilidade própria, contratação de pessoal independente e tendo 

como responsável um director técnico, subordinado à Direcção do Banco, que era, em 

princípio, o artista gravador mais conceituado
140

”. 

Muitos dos seus directores técnicos não tinham origens portuguesas, como 

Augusto Fernando Gérard
141

(1796-1883)  e Joseph Leipold
142

 (1833-1916). Foi durante 

a direcção deste último, que as oficinas do Banco foram apetrechadas com maquinas 

com técnicas de ponta da época.  

Joseph Leipold foi “técnico da Imprensa Nacional e, depois, do Banco de 

Portugal, investigou os processos heliográficos entre 1860 e 1872,coadjuvado por Júlio 

Cosmelli, futuro encarregado da secção de gravura e galvanoplastia da Imprensa 

Nacional, e Christiano Leitão. (...) Joseph Leipold tinha trabalhado nos serviços da 

Imprensa Nacional austríaca, em Viena
143

”. Era um homem de grande iniciativa, que 

fazia frequentes viagens por diversas oficinas estrangeiras, mantendo-se informado e 
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actualizado. Aconselhou o Banco de Portugal a contratar gravadores estrangeiros como 

Ferdinand Schirnbück
144

, e Jules Piel
145

 assim como Otto Reim
146

. No entanto, apenas 

este último foi contratado pelo Banco e gravou a maior parte dos desenhos de Louis 

Eugène Mouchon
147

. 

Numa carta datada de 1913, Joseph Leipold começa a pôr em causa o trabalho 

de gravura artística para as notas efectuadas nas oficinas do Banco de Portugal, 

referindo que “ o trabalho de gravura artística, seja feito em aço ou cobre, gravado em 

buril ou mecanicamente, embora seja efectuado com toda a perfeição e mestria, não tem 

maior valor que o de apresentar uma composição bonita e agradável à vista, mas não 

sem importância alguma, porque se sujeita facilmente à falsificação com o auxílio de 

processos mecânicos
148

”. Joseph Leipold, na mesma carta, define os processos 

utilizados na confecção de nota fiduciárias, em que, para a efígie presente na frente da 

nota, se “exige um desenho elaborado em escala maior para ser reduzido para o 

tamanho exigido pela fotografia ou pelo pantógrafo, copiando directamente sobre chapa 

metálica (…) para a execução da gravura em aço a buril, em talho-doce” para o verso 

define que a gravura em aço “ é uma composição de diversos desenhos mecânicos, 

gravados pela máquina geométrica, entrelaçados com arma, escudos, emblemas e 

letras
149

”. 
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Depois de Joseph Leipold, foi nomeado Vitorino Júlio Amâncio, em 1916, como 

director técnico do Departamento de Estamparia e Emissão de Notas, em parte devido à 

grande influência que George Tell Mac Caskie
150

 exerceu sobre ele. Após a sua morte 

em 1922, José Armando Pedroso Gomes da Silva foi designado para o suceder. 

José Armando Pedroso ocupou o cargo de Chefe Técnico da Estamparia, 

deixando de existir o cargo de Director. Fez a sua escola em Paris, onde aprendeu a arte 

de gravar em madeira e a talho-doce. Teve uma vasta e notável obra como gravador do 

Banco “sendo o gravador do Banco com maior produção de chapas, retratos e ornatos 

aplicados nas notas do banco de Portugal, o que testemunha o seu valor e o seu 

talento
151

”. 

Contudo, o período áureo de realização de notas de banco com desenhos dos 

gravadores do Banco de Portugal, visível durante a vigência do Real
152

, estava 

lentamente a chegar ao fim, pois “a abertura das chapas e a estampagem das notas em 

Inglaterra dava resposta mais rápida às necessidades da nossa crescente circulação 

fiduciária
153

”. Pedroso apesar de “conhecedor experiente das técnicas empregadas no 

fabrico das notas”, passou a ser apenas “um precioso conselheiro nos assuntos que 

requeriam os seus conhecimentos sempre respeitado nas opiniões que emitia
154

”, em 

relação à realização de notas e contratos com as empresas estrangeiras. 

Renato Araújo sucedeu a Armando Pedroso. Fez a sua formação em Lisboa, na 

Escola Nacional de Belas-Artes, sendo também aluno da Sociedade Nacional de 

Belas-Artes. Fez o seu percurso profissional na Casa da Moeda até à data da 

contratação pelo Banco de Portugal. Considerado um “gravador da mais alta 

categoria, não teria, no entanto, oportunidade de aplicar todo o seu talento na abertura 
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de chapas para as notas do Banco, pois a elaboração destas já estava, então 

direccionada para o estrangeiro (…) A sua obra foi mais dirigida para ex-libris, 

gravuras de variados temas (…). O seu grande contributo seria, no entanto, no peso 

dos pareceres técnicos
155

”. 

O Banco de Portugal começou por utilizar os seus mestres em gravura
156

 para 

efectuar algumas peças em talho-doce para introduzir nas notas de escudo, contratando 

diversas casas impressoras, por concurso, para efectuar o restante trabalho de desenho, 

preparação e impressão. Mas, aos poucos, apenas se passou a efectuar nas oficinas do 

Banco de Portugal, a impressão tipográfica do texto complementar
157

 de todas as suas 

notas. 

Na oficina de Gravura e Estamparia do Banco de Portugal até à sua extinção, 

foram passando, ao longo dos anos, grandes gravadores com nomes prestigiosos, 

revelando-se “de importância relevante na história da gravura em Portugal
158

”. 

 

 

12 Maquete inicial, com técnica mista, para nota de cinquenta escudos. Autor não identificado 
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13 - Maquete inicial, com técnica mista, para nota de dez mil reis e reutilizada para a nota de dez escudos. Autor não 

identificado 

 

 
 

14- Armando Pedrosa. Gravura utilizada na maquete para nota de dez mil reis, representando figuras alegóricas 

simbolizando os rios Douro e Tejo que já tinham aparecido em algumas notas do Banco de Portugal e também do 

Banco de Lisboa159 

 

Não nos é possível afirmar que as maquetes acima foram ou não realizadas por 

membros da Oficina de Gravura e Estamparia, pois não estão assinadas nem 

identificadas. Ao analisá-las verificamos que foram utilizados recortes de trabalho de 

torno geométrico, retirados de catálogos de imagens existentes no Banco, assim como 

de gravuras para as efígies. Algumas zonas foram aguareladas.  

Fazendo um balanço, constata-se que, durante os primeiros anos, na Oficina de 

Gravura e Estamparia do Banco de Portugal, “o projecto para cada nova nota era feito 

sob a responsabilidade do director técnico (…). Desde o esboço até à gravação da 

chapa, todo o trabalho necessário (…) provinha da Oficina de Gravura do Banco
160

”.  

A Comissão de Notas, em assembleia, decidia a escolha das personalidades a 

figurar na frente das notas, assim como na marca de água. Podemos ler numa das suas 
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actas que “ (…) havia resolvido seguir uma nova orientação, a qual tinha por objectivo 

harmonizar em cada nota, quanto a estilo e época, as efígies e vinhetas, procurando ao 

mesmo tempo a máxima autenticidade (…). Ouviram a opinião autorizada dos críticos de 

Arte
161

, Srs. Reinaldo dos Santos e José de Figueiredo e incumbiram o encarregado do 

laboratório fotográfico do Banco (…) de obter, de acordo e sob as indicações desses 

críticos, fotografias de monumentos, de estampas e de quadros apropriados aos fins em 

vista
162

”. O encarregado do laboratório fotográfico do Banco elaborou dois álbuns com as 

referidas imagens. 

Contudo, em 1969, ainda se sentia alguma dificuldade na escolha dessas 

personagens, dado que havia uma “dificuldade crescente de se encontrar elementos 

iconográficos para temas de talho-doce, quer das efígies quer das vinhetas. Estas 

circunstâncias têm impedido (…) que se atinjam (…) os objectivos de política do Banco 

nesta matéria: ter uma nota em fabrico e outra em estudo”
163

, tornando-se a elaborar um 

álbum com possíveis personalidades e monumentos para figurar nas notas. 

Como referido anteriormente, o Banco dirigia um convite às casas impressoras 

para participarem no concurso de elaboração de uma nova nota, “com as seguintes 

condições: a) os desenhos para cada nota serão feitos nas oficinas dos concorrentes sem 

qualquer encargo para o Banco; b)na frente da nota (…) haverá uma efígie ou retrato 

oportunamente indicados pelo Banco e uma vinheta representando um monumento 

português à escolha do concorrente e no verso uma paisagem portuguesa igualmente 

escolhida pelo concorrente (…); c) nos desenhos para cada um dos tipos das notas haverá 

o espaço em branco necessário para a boa visibilidade do retrato ou alegoria em marca 
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d’água; d) o desenho do verso não deverá ter cercadura rectilínea; e) os desenhos terão os 

espaços necessários reservados para a data, chapa, numeração à direita e á esquerda e as 

duas assinaturas; f) a fim de proteger a nota contra todas as falsificações, os concorrentes 

deverão empregar os processos de protecção que julgarem melhores, a saber: fundo de 

protecção duplex ou arco-íris ou gravura profunda, ou ainda processo misto
164

”. 

Na selecção do trabalho apresentado pelas diferentes casas impressoras a 

concurso, o Banco efectuava o seguinte processo: São abertas as propostas e é elaborado 

um mapa com os encargos e prazos. São examinados os espécimes enviados para 

servirem de modelo. São enviados ao perito
165

 propostas, espécimes e desenho 

perguntando quais oferecerem “garantias satisfatórias contra uma eventual falsificação e 

qual o processo que oferece maiores garantias contra uma falsificação
166

”. Como 

podemos observar não era dado grande importância aos desenhos e à parte estética de 

cada nota. A grande preocupação era sempre a segurança em termos de contrafacção. O 

desenho era um factor importante, mas só era apreciado depois de a nota ter passado 

pela apreciação do perito em termos de segurança. 

A Oficina de Gravura e Estamparia do Banco de Portugal acompanhou a evolução 

técnica em termos de técnicas de impressão, tendo sido auto-suficiente até ao princípio do 

seculo XX, altura em que apenas passou a produzir algumas chapas de elementos isolados, 

como efígies ou vinhetas, dado a grande evolução técnica desta área tão especializada 

acarretar grandes esforços e encargos. Assim, aos poucos, as notas portuguesas, eram 

efectuadas da seguinte maneira, o “papel de França, estampagem em Inglaterra e 

completamente em Lisboa
167

”, resumindo-se o papel das Oficinas do Banco “à participação 

complementar da aposição tipográfica do texto nas notas estampadas no estrangeiro
168

”. 
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 Armando Pedroso 1.1.

 

 Nota de 5$00 - Ch1 - Alexandre Herculano 1.1.1.

 

 

 

Esta nota, inicialmente gravada para o valor de 5.000 Réis, foi modificada para a 

nova unidade monetária, o Escudo, tornando-se assim na primeira nota do Banco de 

Portugal emitida com esta nova denominação monetária. 

Ao analisar a acta da reunião da Comissão de Notas
169

 encontramos a seguinte 

anotação: “foi aprovado o desenho da frente com o retrato de Alexandre Herculano 

(gravura de Pedroso) e o verso com a Torre de Belém (gravura de Pedroso) ”. 
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Esta nota foi gravada e impressa pela empresa Bradbury, Wilkinson&Co, Ld 

(Inglaterra) que, com base nas chapas realizadas pelo gravador do Banco de Portugal 

Armando Pedroso, elaboraram duas maquetes iniciais, tendo uma delas ganho o 

concurso promovido pelo Banco. Nesta nota podemos observar muitos elementos 

elaborados através de técnica calcográfica e torno geométrico, com ornamentação em 

guilhoché. Podemos observar uma figura alegórica de uma mulher, sentada, com uma 

coroa de louros na mão, tão ao gosto das notas de Réis em que se nota uma marcante 

influência Inglesa. Os motivos iconográficos “assim importados não comportam 

referência a lugares e acontecimentos concretos, detêm um carácter universalista e uma 

linguagem alegórica multifacetada, propiciatória da sua reutilização no contexto dos 

valores ideológicos e dos vectores do gosto da sociedade Portuguesa. São imagens (…) 

de alusão a diversas actividades económicas e aos signos de concórdia e 

prosperidade
170

".  

Algumas empresas impressoras tinham uma colecção de imagens que aplicavam 

nas notas, ocasionando que, a mesma imagem, poderia aparecer em notas bancárias de 

vários Países
171

 em que, nalguns casos, alguns detalhes foram acrescentados ou 

removidos. 

O papel utilizado para esta nota foi adjudicado, após concurso, à firma papeleira 

francesa Perrigot-Masure, Papeteries d’Arches e vemos, como marca de água, o perfil 

de Minerva, assim como a legenda “Banco de Portugal”. Esta nota tem a dimensão de 

146x95mm e teve a sua primeira emissão a 10 de Outubro de 1914. Foi retirada de 

circulação a 7 de Abril de 1931. 
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 ta de 20$00 - Ch1 - Almeida Garrett 1.1.2.

 

 

 

A efígie de Almeida Garrett (1799-1854) foi gravada por Armando Pedroso, nas 

oficinas de Gravura e Estamparia do Banco de Portugal, sendo todo o restante trabalho 

de desenho e composição, elaborado pela firma Bradbury, Wilkinson&Co, Ld 

(Inglaterra), a quem foi adjudicado o trabalho após concurso. 

Nesta nota observamos duas figuras femininas simbólicas, que representam a 

Glória e a Justiça
172

 e ladeiam a personagem retratada. Ocupam um lugar de igual 

destaque em relação à efígie de Almeida Garrett, apesar das linhas de força nesta nota 

convergirem para a efígie. São imagens de grande impacto que procuram exprimir 
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ideias abstractas, intencionais e que fazem apelo a uma complementaridade verbal que, 

contudo não as impede de viver por si só. As imagens “associadas a uma ideia 

perderam, progressivamente, a sua significação ao longo dos séculos, até se tornarem 

em simples motivos ou temas de investigação mais particularmente plásticos
173

”. A 

complementaridade verbal pode ou não existir, depende do contexto e de determinadas 

convenções que estão ligados à época em que a nota foi emitida. 

Mais uma vez os elementos de torno geométrico, estampados calcograficamente, 

com grande aplicação de guilhoché em linha branca, têm grande destaque, 

principalmente no verso da nota, onde, de cor dominante diferente da frente, a azul, se 

encontra o escudo nacional. 

O papel utilizado foi adjudicado, após concurso, à firma papeleira francesa 

Societé Anonymes des Papeteries du Marais et de Saint-Marie, e vemos como marca de 

água uma cabeça representando a Primavera, assim como a legenda “Banco de 

Portugal”.  

Esta nota tem a dimensão de 184x121mm. Teve a sua primeira emissão a 5 de 

Janeiro de 1915 e foi retirada de circulação a 24 de Junho de 1929. 

 

 

 Nota de 100$00 - Ch1 - Descoberta do Brasil 1.1.3.
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Referente à nota de 100$00, Ch1, encontramos, em acta da Comissão de Notas, a 

seguinte informação: “ (…) Foi presente o desenho da gravura frente para uma nova 

chapa de reserva (100$00), desenho de Mouchon e gravura de Pedroso, com marca 

d’água Pedro Alvares Cabral. Foi aprovado e que se faça a chapa do verso
174

”  

 

 

15 - Gravura com os elementos impressos a talho-doce onde é visível o trabalho de Armando Pedroso sobre desenho 

de Mouchon 

 

Na frente da nota, apenas a gravura do medalhão com a efígie de Pedro Álvares 

Cabral foi realizada em Inglaterra, após concurso, pela firma Bradbury Wilkinson& 

Co.Ltd, tal como os fundos da frente e verso, em guilhoché, que foram impressos 

tipograficamente.  
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No verso da nota encontramos um medalhão de forma oval, rodeado por duas 

cabeças numismáticas, realizado a talho-doce nas oficinas do Banco de Portugal, “tendo 

sido aproveitada, em tamanho reduzido, uma gravura já utilizada noutra nota (100 000 

Réis, ouro, chapa 2, desenhada por Eugène Mouchon e gravada por Otto Reim), que 

representa a partida de Pedro Alvares Cabral para o descobrimento do Brasil, na 

presença do Rei D. Manuel I
175

”.  

Verificamos que nesta nota grande parte do desenho, gravura e composição 

foram elaborados nas oficinas do Banco de Portugal. Na gravura da frente é visível a 

assinatura de Pedroso, assim com no bordo inferior da frente da nota encontramos a 

frase: “ Est. do Banco de Portugal” 

Após concurso, o papel utilizado foi adjudicado à firma papeleira francesa, 

Perrigot-Masure, Papeteries d’Arches, e vemos, como marca de água, o busto de Pedro 

Álvares Cabral assim como a legenda “Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 

209x130mm. Teve a sua primeira emissão a 3 de Dezembro de 1918 e foi retirada de 

circulação a 7 de Abril de 1931
176

. 

 

 

 Nota de 20$00 - Ch2 - D. João de Castro 1.1.4.
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Nesta nota de 20$00, Ch2, D. João de Castro (1500-1548) foi a personalidade 

escolhida para nela figurar.  

Todo o trabalho de gravura e impressão tipográfica foi realizado, após concurso, 

pela casa Inglesa, Bradbury Wilkinson& Co.Ltd. Apenas a gravura do Palácio de Sintra 

foi executada por Armando Pedroso
177

. 

 

 

16 - Gravura com os elementos impressos a talho-doce onde é visível o trabalho de Armando Pedroso sobre o Palácio 

de Sintra 

 

O papel foi encomendado à empresa papeleira francesa Société Anonyme des 

Papeteries du Marais et de Saint-Marie, e apresenta como marca de água uma cabeça 

simbólica de mulher com coroa, assim como a legenda “Banco de Portugal”. Tem a 

dimensão de 176x117mm. Teve a sua primeira emissão a 3 de Novembro de 1919 e foi 

retirada de circulação a 24 de Junho de 1929
178

. 
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 Nota de 1.000$00 – ChA - Duque de Terceira 1.1.5.

 

 

 

Esta nota de 1.000$00, ChA, Duque de Terceira (1792-1860), foi toda efectuada 

nas oficinas do Banco de Portugal e impresso por processos tipográficos, quer a frente 

quer o verso
179

. Não nos foi possível determinar quem efectuou a maqueta inicial. 

Sabemos, no entanto, que a gravação da efígie do Duque de Terceira, que se encontra no 

lado esquerdo na nota, em cima, foi realizada por Armando Pedroso. 

Segundo Mário Rui de Sousa e Silva
180

”esta chapa funcionou como teste à 

aceitação pública de uma nota de tão elevado valor para aquela época (…) no fabrico 

das notas aplicaram-se técnicas de grande simplicidade, que deu origem a uma 

qualidade inferior à das outras notas saídas das oficinas do Banco”. 
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O papel utilizado já se encontrava nas oficinas do Banco, pois tinha sido 

encomendado à empresa Thomas De La Rue &Co. Ltd, para ser utilizado na emissão da 

nota de 20 000 Réis, ouro, ch6, sendo este um excedente. É de fabrico manual, não 

aparado e apresenta como marca de água a legenda “Banco de Portugal”. Tem a 

dimensão de 196x136mm.  

Esta nota teve a sua primeira emissão a 22 de Dezembro de 1920 e foi retirada 

de circulação a 20 de Fevereiro de 1926
181

. 

 

 

 Nota de 100$00 - Ch2 -Diogo do Couto  1.1.6.
 

 

 

 

A efígie desta nota de 100$00, Ch2, Diogo do Couto (1542-1616) assim como a 

representação do Palácio da Pena, que consta do verso da nota, foram gravados por 

Armando Pedroso, nas oficinas do Banco de Portugal. Todo o restante trabalho ficou a 
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cargo, após concurso, da empresa inglesa Bradbury Wilkinson& Co.Ltd, que utilizou 

técnicas calcográficas e tipográficas. Esta empresa, para além dos elementos 

ornamentais em guilhoché, empregou no verso do lado direito da nota, “figuras aladas 

simbolizando a Literatura, a Arquitectura e a Pintura”
182

. 

 

 

17 - Armando Pedroso. Gravura a talho-doce sobre o Palácio da Pena 

 

O papel encomendado após concurso à empresa francesa Perrigot Masure, 

Papeteries d’Arches apresenta como marca de água uma cabeça alegórica e a legenda 

“Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 219x135mm.  

Esta nota teve a sua primeira emissão a 29 de Setembro de 1920 e foi retirada de 

circulação a 31 de Dezembro de 1933
183

. 

 

 Nota de 50$00 - Ch1 - Passos Manuel 1.1.7.
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Mais uma vez, nesta nota de 50$00, Ch1, com a efígie de Passos Manuel (1801-

1862), Armando Pedroso elaborou a gravura da efígie e da vinheta, representando 

respectivamente Passos Manuel, baseado numa litografia
184

 de João Baptista Ribeiro
185

, 

e o Terreiro do Paço, em Lisboa
186

. Verificamos que todo o processo de desenho, 

composição, gravura e impressão, foram realizados, após concurso, pela casa 

impressora Bradbury Wilkinson& Co.Ltd. 
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O papel “para as notas do primeiro contrato com o estampador Bradbury, foi 

fabricado pela Société Anonyme des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie, mas no 

contrato assinado em 12 de Janeiro de 1921, já vem indicado o fabricante francês 

Perrigot Masure, Papeteries d’Arches
187

”. Apresenta como marca de água uma cabeça 

simbólica e a legenda “Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 192x120mm.  

Esta nota teve a sua primeira emissão a 29 de Julho de 1922 e foi retirada de 

circulação a 7 de Abril de 1931
188

. 

 

  

 Nota de 5$00 - Ch3 - Palácio da Bolsa 1.1.8.
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A nota de 5$00, Ch3, que apresenta como vinheta o Palácio da Bolsa, gravado 

por Armando Pedroso, nunca foi colocada em circulação. Todo o restante desenho, 

composição, gravura e impressão foi realizado pela empresa Bradbury Wilkinson. 

Podemos ler no livro de actas da Comissão de Notas
189

 “ (…) e não podendo a 

nota de 5$00 Ch3, pelo seu mau aspecto, acabamento e diferença de tons, circular 

convenientemente que se proponha ao Conselho de Administração a devida autorização 

para que circulem as notas de 5$00, Ch4 e para que sejam queimadas as notas de 5$00, 

Ch3.” Como resposta “o Conselho de Administração do Banco de Portugal, a 21 de 

Maio de 1929 deliberou que estas fossem inutilizadas sem serem emitidas
190

”.  

 

 

 Jacinto Freire Themudo 1.2.

Jacinto Freire Themudo (1895 – 1970) foi admitido com a categoria de caixeiro 

ajudante em 1922, no Banco de Portugal. Em 1941 passou a desempenhar as funções de 

Decorador-Desenhador ao Serviço de Obras, passando, em 1958, a Chefe de Secção 

Administrativa do Serviço de Obras
191

. Elaborou algumas partes de notas e prestou 

orientação técnica nas gravuras artísticas. 

  

 Nota de 1.000$00 - Ch3 - Oliveira Martins 1.2.1.
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Para esta nota de 1.000$00, Ch3, Jacinto Freire Themudo (1895-1970)
192

 

executou a gravura a talho-doce da efígie de Oliveira Martins (1845-1894) impressa 

a castanho escuro e a do antigo Convento do Carmo
193

, segundo uma aguarela do 

pintor Enrique Casanova
194

 (1850-1913). Utiliza formas mais geométricas e de 

grande contraste recorrendo a elementos arquitectónicos para delimitar espaços. 

Depois de colocada a concurso foi adjudicada à empresa Bradbury, Wilkinson 

&Co. Ltd (Inglaterra) que enviou três maquetes para serem apreciadas
195

. As gravuras a 

talho-doce, avulso, foram enviadas e todo o restante trabalho foi elaborado pela empresa 

acima referida. O fundo da frente da nota, onde observamos desenhos geométricos e 
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linhas ondulantes, é impresso tipograficamente em iris, com trabalho em duplex
196

. No 

verso observamos um padrão num tom avermelhado, que serve de base à estampagem de 

talho-doce do antigo Convento do Carmo. 

A composição da nota foi da autoria da empresa Bradbury, Wilkinson &Co. Ltd 

(Inglaterra) com excepção das referidas imagens gravadas a talho-doce por Jacinto 

Freire Themudo.  
 

               

18  e 19 -  Gravura da frente e verso da nota, com os elementos impressos a talho-doce, onde é visível o trabalho de 

Jacinto Freire Themudo 

 

Após concurso, o papel foi encomendado à empresa francesa Société Anonyme 

des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie. Apresenta como marca de água a efígie de 

Oliveira Martins e tem a dimensão de 186x111mm.  

Teve a sua primeira emissão a 5 de Abril de 1929 e foi retirada de circulação a 

14 de Agosto de 1931
197

. 

 

 

 José de Lacerda 1.3.

José Jerónymo Cabral de Lacerda (1876-?), professor de gravura na Academia 

das Belas-Artes de Lisboa, foi chamado a executar gravuras de efígies para três notas 

emitidas pelo Banco de Portugal (João das Regras, Marquês de Sá da Bandeira e José 

Estevão Coelho Magalhães). 
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Junto do livro de actas da Comissão de Notas deparamo-nos com uma carta 

manuscrita
198

, de José Jerónymo Cabral de Lacerda com os seguintes dizeres: “aluno 

premiado com o primeiro prémio do curso de gravura a talho-doce da Escola de 

Belas artes de Lisboa pede à Direcção do Banco que o auxilie, pensionando-o para 

completar no Estrangeiro o estudo e aperfeiçoamento da sua arte, como o tem feito 

com bons resultados outras empresas relativamente aos ramos da sua indústria. 

Comprometendo-se lhe pela sua parte a cumprir o seguinte: apresenta todos os anos, 

enquanto durarem os seus estudos, a gravura ou o desenho d’uma nota nas condições 

estipuladas pelo Banco; fazer, além d’isso, quando concluir os seus estudos, um 

relatório sobre o que houver de mais moderno nos processos postos em prática, no 

Estrangeiro, para a boa execução da moeda fiduciária, e, bem assim, o desenho, a 

gravura e a estampagem de uma nota que não seja em nada inferior às melhores 

notas dos Bancos Estrangeiros; quando finalizar os seus estudos no Estrangeiro 

regressar ao Reino e servir o Banco, com as suas habilitações especiais, durante o 

espaço de tempo e ordenado que forem convencionados, (…) ”.   

Encontramos inserido no mesmo livro de Actas da Comissão de Notas, um 

manuscrito que diz o seguinte: “ O curso de gravura na Escola (…) de Paris é de 

cinco anos. Há vinte anos que o Governador não pensiona nenhum aluno nestas 

especialidades no estrangeiro. Alunos do Conservatório pensionistas do Estado no 

Estrangeiro têm sido pagas a 360 Fr por mez, ouro ”. 

Em 1903 José Jerónimo Cabral de Lacerda
199

, ganhou o concurso para 

pensionistas por conta do Estado, em países estrangeiros, na especialidade de 

gravura em talho-doce. “Em Paris frequentou a Academie Julien e o atelier de Jules 

Jacquet (1841-1913) na École Nationale et Spéciale de Beaux Arts, instituição onde 

foi admitido em Novembro de 1905 (…). Nesse ano participou com dois trabalhos 

de gravura no Salon. Terminou o seu período de pensionato em Dezembro de 1905. 

Regressado a Portugal no ano de 1905, ano da morte de António José Nunes Júnior, 
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mestre na regência do curso de Gravura a talho-doce, foi nomeado para o substituir 

iniciando as suas funções em Janeiro de 1906 as quais desempenhou até cerca de 

1934
200

 ”, na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

 

 

 Nota de 5$00 - Ch2 - João das Regras 1.3.1.

 

 

 

Mais uma vez todo o trabalho desta nota foi realizado em Inglaterra pela 

empresa Bradbury Wilkinson& Co.Ltd, após concurso, “com excepção do retrato de 

João das Regras (130-1404) (…) patente na frente, e da vista do Convento da Batalha, 

no verso. O retrato foi gravado pelo professor de gravura da Academia das Belas-Artes, 

José de Lacerda
201

 (…). A gravura do Convento da batalha foi de autoria de Armando 

Pedroso
202

”. 
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Após concurso, o papel foi encomendado à empresa francesa Perrigot Masure, 

Papeteries d’Arches. Apresenta como marca de água uma cabeça simbólica laureada e a 

legenda “Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 146x96mm.  

Teve a sua primeira emissão a 10 de Maio de 1921 e foi retirada de circulação a 

7 de Abril de 1931
203

. 

 

 

 Nota de 10$00 - Ch2 - Marquês de Sá da Bandeira 1.3.2.
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A efígie desta nota de 10$00, Ch2, representa o Marquês de Sá da Bandeira, 

(1795-1876). Foi gravada, por encomenda do Banco de Portugal, por José de 

Lacerda
204

. Este retrato, feito a buril sobre chapa, encontra-se centrado na nota, não é de 

grandes dimensões e quase que é subjugado pela imensidade de ornamentos que o 

circundam.  

Todo o trabalho. para além da realização da chapa com a efígie, foi como usual, 

realizado após concurso, pela empresa inglesa Bradbury Wilkinson. É uma nota que 

apresenta um grande trabalho em guilhoché e em que se continua a integrar figuras 

alegóricas, como símbolo da Poesia, das Belas-Artes, Pintura e Arquitectura. Também é 

visível uma cabeça de um guerreiro. 

O fabrico do papel foi encomendado, após concurso, à empresa francesa 

Perrigot Masure, Papeteries d’Arches. Apresenta como marca de água uma cabeça de 

mulher, alegórica da vinicultura e a legenda “Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 

167x107mm.  

Teve a sua primeira emissão a 2 de Novembro de 1921 e foi retirada de 

circulação a 31 de Dezembro de 1933
205

. 

  

 

 Nota de 20$00 - Ch3 - José Estevão Coelho Magalhães 1.3.3.
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A efígie desta nota de 20$00, Ch3, José Estevão Coelho Magalhães (1809-1862) 

foi gravada por José de Lacerda
206

. A empresa a que foi adjudicada a realização desta 

nota, Bradbury Wilkinson, optou por um formato reduzido para a referida gravura, 

circulando-a de ornatos em guilhoché, em linha branca e utilizando também figuras 

alegóricas, nomeadamente uma mulher simbolizando a Geografia. Toda a estampagem 

calcográfica das gravuras a talho-doce assenta, como usual, sobre fundo irisado, 

impresso tipograficamente. 

Após concurso, o papel foi encomendado à empresa francesa Société Anonyme des 

Papeteries du Marais et de Sainte-Marie. Apresenta como marca de água uma cabeça 

simbólica de mulher, com capacete e a legenda “Banco de Portugal”.  

Tem a dimensão de 177x116mm e teve a sua primeira emissão a 2 de Novembro 

de 1921. Foi retirada de circulação a 7 de Abril de 1931
207

. 

 

 

 Gravadores do Banco de Portugal não identificados 1.4.

Nomeamos duas notas de escudos, emitidas pelo Banco de Portugal, que 

segundo Mário Rui de Sousa e Silva
208

, foram efectuadas nas oficinas de gravura e 

estamparia do Banco de Portugal, mas às quais não nos foi possível atribuir 

identificação. 
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 Nota de 2$50 - Ch1 - D. Nuno Alvares Pereira 1.4.1.

 

 

 

D. Nuno Alvares Pereira (1360-1431) foi a personalidade escolhida para figurar 

nesta nota de 2$50, Ch1.  

A gravura da efígie foi realizada por gravadores do Banco de Portugal, não 

identificados, e fornecida à empresa a que foi adjudicada, a Bradbury Wilkinson. Esta 

empresa foi responsável pelo restante desenho, composição, gravura e impressão
209

. 
 

     

20 e 21- Impressão dos elementos a talho-doce, da frente e verso da nota 
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O papel foi encomendado, após concurso, à empresa francesa Société Anonyme 

des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie. Apresenta como marca de água uma 

cabeça alegórica e a legenda “Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 135x90mm. 

Teve a sua primeira emissão a 22 de Dezembro de 1920 e foi retirada de 

circulação a 24 de Junho de 1929
210

. 

 

 Nota de 10$00 - Ch1 - D. Afonso de Albuquerque 1.4.2.

 

 
 

Nesta nota de 10$00, Ch1, em que figura D. Afonso de Albuquerque (1453 -

1515) o Banco de Portugal enviou à empresa Bradbury Wilkinson “a chapa da frente 

com o retrato de Afonso de Albuquerque (…), o quadro representativo da conquista 

da Índia, e a do verso, com a cabeça simbolizando a República e o grupo central que 

representa os rios Tejo e Douro
211

”. Mais uma vez observamos que a empresa 
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impressora não valoriza as chapas enviadas, introduzindo-as nas notas sem grande 

destaque, valorizando muito mais o seu trabalho de ornamentos em guilhoché.  

O fabrico do papel foi adjudicado à empresa francesa Perrigot Masure, Papeteries 

d’Arches. Apresenta como marca de água uma cabeça alegórica com capacete e a legenda 

“Banco de Portugal”. Tem a dimensão de 153x95mm.  

Teve a sua primeira emissão a 30 de Julho de 1920 e foi retirada de circulação a 24 

de Junho de 1929
212

. 
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2 | O Desenho das notas de João de Sousa Araújo 

 

O arquitecto
213

 João José Gramunha Vasques Cantos de Sousa Araújo
214

 (1929) 

entrou em 1950 ao serviço do Banco de Portugal como Amanuense Auxiliar e, na 

qualidade de gravador, frequentou um estágio na Áustria. Em Dezembro de 1961 

passou a desempenhar as funções de Arquitecto Técnico e Artístico dos Serviços de 

Notas e Fabris, elaborando várias maquetes de notas, prestando orientação técnica nas 

gravuras artísticas e nos trabalhos relativos à elaboração de notas. Terminou a sua 

actividade no Banco de Portugal em Setembro de 1983.  

João de Sousa Araújo estudou na Escola de Arte Aplicada António Arroio 

tendo-se licenciado na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em Arquitectura, 

Pintura e Escultura, com a classificação final de 20 valores
215

. Foi, entre outros, 

discípulo de Leopoldo de Almeida
216

 e, mais tarde, professor na Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa, durante três anos. Recebeu o prémio Roque Gameiro. Recebeu 

em 1954 a 1ª medalha da Sociedade Nacional de Belas Artes consagrada à gravura
217

. 

Dedicou-se ainda à pintura, cerâmica e vitral. 

Realizou várias exposições em Portugal (1951 - Sociedade de Belas Artes) e no 

estrangeiro (1965 – Roma; 1975 - Rio de Janeiro; 1976 – Vaticano; 1977 - S. Paulo e 

1979 – Madrid). Como arquitecto tem projectado numerosas obras no continente e ilhas, 

sendo por vezes o projecto de decoração, também de sua autoria
218

. Fez várias 

intervenções, como pintura de retábulos, vitrais e telas, em algumas igrejas 
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portuguesas
219

 como: Basílica do Santuário de Fátima
220

, Igreja do Centro Paroquial e 

Social de São Pedro e São João do Estoril; Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, 

Lisboa; Igreja de Santo António, Estoril e Igreja de Alcabideche, Cascais. 

João de Sousa Araújo veio revolucionar a elaboração do desenho de notas, 

alterando os procedimentos até então adoptado pelo Banco de Portugal
221

. Começou a 

desenhar novamente
222

 as maquetes iniciais, dando indicações sobre os elementos 

constantes da nota e sua localização.  

Elaborou as maquetes iniciais de todas as notas emitidas pelo Banco de Portugal, 

com a data de emissão entre 1965 e 1981 tendo realizado, no total, treze maquetes. Estas 

maquetes foram realizadas com base nos elementos iconográficos escolhidos pelo 

gabinete técnico do Serviço de Notas e pelo Conselho de Administração. 

As maquetes iniciais de João de Sousa Araújo recorrem-se de composições 

realizadas com base em recortes de imagens impressas e fotocopiadas estando, na sua 

maioria, o desenho ausente. 

Não foi possível obter autorização junto de João de Sousa Araújo, para a 

reprodução das suas maquetas iniciais. 
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Notas com maquete inicial de João de Sousa Araújo 

1ª 
Emissão 

Valor/Chapa 
Personalidade /Monumento Gravador/ 

Impressor 
Frente Verso 

1965 20$00 Ch7 Santo António  

(1190-1231) 

Igreja de Santo António Bradbury, Wilkinson & 

Co. Ltd. Surrey,  

Inglaterra 

1965 50$00 Ch8 Rainha Santa Isabel  

(1270-1336) 

Gravura antiga de Coimbra Joh. Enschede en Zonen, 

Grafische Inrichting 

N.V. - Holanda 

1965 1.000$00 Ch9 D. Dinis  

(1261-1325)  

Fundação da Universidade de 

Lisboa 

Joh. Enschede en Zonen, 

Holanda 

1966 500$00 Ch10 D. João II  

(1455- 1495)  

Pormenor escultórico do Padrão dos 

descobrimentos   

Joh. Enschede en Zonen, 

Holanda 

1967 1.000$00 Ch10 D. Maria II 

(1819- 1853)  

Efígie D. Maria II cunhada na 

moeda de 7.500 reis 

Gravura da sede do Banco de 

Portugal 

Joh. Enschede en Zonen, 

Holanda 

1968 100$00 Ch7 Camilo Castelo 

Branco (1825-1890)  

Vista do Porto séc. XIX  Thomas De La Rue & 

Co. Ltd. Inglaterra 

1977 20$00 Ch8 Garcia de Orta 

(1501- 1570)  

Gravura do mercado de Goa do séc. 

XVI 

Thomas De La Rue & 

Co. Ltd. Inglaterra 

1978 20$00 Ch9 Almirante Gago 

Coutinho (1869-1959)  

Ligação aérea Lisboa - Rio de 

Janeiro 

Thomas De La Rue & 

Co. Ltd. Inglaterra 

1979 50$00 Ch9 Infanta D. Maria 

(1521- 1577)  

Gravura com vista de Sintra e 

Palácio da Vila  

Thomas De La Rue & 

Co. Ltd. Inglaterra 

1979 1.000$00 Ch11 D. Pedro V  

(1837-1861)  

Perfil de D. Pedro e D. Estefânia  

Inauguração dos caminhos-de-ferro 

Bradbury&Wilkinson  

Inglaterra 

1980 100$00 Ch8 Manuel Maria 

Barbosa du Bocage 

(1765- 1805 

Gravura da Praça do Rossio séc. 

XIX 

Bradbury &Wilkinson  

Inglaterra 

1981 5.000$00 Ch1 António Sérgio 

(1883-1969) 

Reprodução de fotografia de 

António Sérgio a descer o Chiado 

Thomas De La Rue & 

Co. Ltd. Inglaterra 

1981 500$00 Ch11 Francisco Sanches 

(1550-1623)  

Gravura da antiga Praça dos 

Arcebispos em Braga 

Joh. Enschede en Zonen,  

Holanda 



 

   
  Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

 
85 

 

 

 Nota de 20$00 - Ch7 - Santo António  2.1.
 

 

 
 

Analisando o processo da nota de 20$00, Ch7, onde figura a imagem de 

Santo António de Lisboa (1190-1231)
223

, verificamos que a maquete inicial de João 

de Sousa Araújo, não se encontra no processo da nota. 

No entanto devem ter sido elaboradas duas maquetes iniciais, o que concluímos 

ao analisar o seguinte documento: “ (…) Chegou agora o momento de se tornar posição 

sobre a nota de 20$00 uma vez que se afastou a hipótese de se reeditar a actual, por 

virtude da semelhança das suas cores com as da nota de 50$00 em curso. A nova nota 

encontra-se em estudo desde Fevereiro (…). Santo António foi o tema escolhido. Os 

dois esbocetos que vai submeter à apreciação do Conselho correspondem às duas 

versões da personalidade do Santo: a intelectual e teológica e a popular. O Conselho 

deliberou que se estudasse (…) o esboceto consagrado à interpretação do Santo como 

teólogo e intelectual, mais propícia à obtenção da nobreza estilística que deve 

caracterizar os documentos fiduciários
224

.” 
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A escolha da personagem de Santo António para figurar na nota é justificada 

com o “ (…) objectivo de prestar homenagem à dimensão mística e intelectual da sua 

personalidade, um pouco deformada pela tradição popular, que o reduziu quase a Santo 

milagreiro e casamenteiro
225

”. 

A gravura de Santo António de Lisboa foi realizada segundo pormenor 

retirado do quadro “Santo António e o Menino” de Frei Carlos, século XVI, que se 

encontra no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa
226

. 

Como usual, foi realizado um concurso por convite, a duas empresas 

impressoras: Bradbury, Wilkinson& Co. Ltd. e Enschedé.  

Ambas foram solicitadas pela primeira vez a deslocarem-se a Portugal, à sede do 

Banco de Portugal, para analisar com detalhe a maquete inicial de João de Sousa 

Araújo. O Banco considerava que este método de trabalho poupava tempo a ambas as 

partes e permitia à casa impressora trabalhar no projecto, na posse de todos os dados e 

elementos necessários
227

.  

O papel também foi a concurso entre duas casas: Portals e Arjomari. O trabalho 

de produção desta nota foi adjudicado à firma Portals para o fabrico do papel e à 

empresa inglesa Bradbury, a originação e impressão. 

Na frente da nota podemos observar, em tons verde musgo, o retrato de Santo 

António, os dísticos e um ornato central que simboliza o célebre sermão aos Peixes 

impressos através de estampagem calcográfica, vemos também vários elementos 

decorativos através da técnica do guilhoché. No verso aparece do lado esquerdo, uma 

gravura representando a igreja de Santo António, envolvida por ornatos com palmas. Os 

fundos, quer da frente quer do verso, são impressos a offset, com desenhos 

numismáticos e trabalho duplex. 

Existem numerosas cartas entre o Banco de Portugal e a empresa Bradbury, 

sobre todo o processo técnico da nota e as suas imposições, como se pode constatar no 

extracto da seguinte carta endereçada ao Banco: “ (…) por razões técnicas a margem 
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inferior da nota terá de consistir de impressão intaglio (…) que deve continuar do fundo 

da nota até à base do ornato do centro, inclusive, e também até à base da efígie (…) 

nestas circunstâncias não nos é permitido executar as alterações a) e b) indicadas na 

vossa carta. Se introduzirmos trabalho numismático, quer por baixo da efígie, quer por 

baixo do ornamento do centro, isto criaria problemas de registro impossíveis (…)”
228

. 

Verificamos que foi difícil para as casas impressoras aceitar este novo método 

de trabalho, estando habituadas a impor/sugerir toda a composição gráfica e que, com as 

maquetes de João de Sousa Araújo, estiveram pela primeira vez sujeitas a determinadas 

regras. 

Esta nota com a dimensão de 135x66 mm, teve a sua primeira emissão a 19 de 

Janeiro de 1965 e foi retirada de circulação a 30 de Maio de 1986. 

 

 

  Nota de 50$00 - Ch8 - Rainha Santa Isabel   2.2.
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Para esta nota de 50$00, Ch8 com a efígie da Rainha Santa Isabel, João de Sousa 

Araújo, de acordo com as indicações fornecidas pelo Banco de Portugal, escolheu como 

modelo para impressão a talho-doce, uma pintura da Rainha Santa Isabel
229

, do 1º quartel 

do século XVI. Para a vinheta foi escolhido um mapa da cidade de Coimbra, datado de 24 

de Julho de 1064 representando a primeira conquista aos Mouros pelo Rei Fernando 

Magno
230

. 

A maquete inicial de João de Sousa Araújo presente no processo desta nota
231

 

apresenta uma proposta para a frente da nota e duas para o verso. Nestas maquetes 

observamos recortes e colagens de impressão a guilhoché (possivelmente retirado de 

outras notas, já que estão impressos em papel fiduciário), com elementos muito 

monocromáticos, em tons de terra e preto. 

A diferença principal entre estas duas propostas encontra-se no fundo do verso 

da nota. Numa das propostas João de Sousa Araújo apresenta um mapa da cidade de 

Coimbra e noutra uma decoração em guilhoché, que visto à transparência coincide com 

a efígie representada na frente da maquete.  

Juntamente com as maquetes iniciais, foram enviadas para as casas convidadas a 

participar no concurso, variadíssimas fotografias
232

 de alguns elementos escolhidos para 

integrar esta nota e também de outros elementos como estátuas, túmulos, etc. 

Consultámos o “Parecer sobre anteprojecto da nota 50$00, Ch8”
233

, onde consta 

o seguinte em relação à frente da nota “A única função dos guilhochés no anteprojecto 

será a definição de áreas a imprimir e dar uma ideia de lançamento de arcos ou volutas 

(…). Estamos convencidos da necessidade de apreciáveis transformações na frente da 
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nota, não só pela utilização dos ornatos em guilhoché, mas também pela necessidade de 

criar uma zona clara, destinada a assinaturas e datas. O conjunto que examinámos 

constituído quase exclusivamente por composições geométricas, representam, como 

maquete, uma deficientíssima demonstração do género, dado a falta, no Banco, de 

elementos impressos adequados. Julga-se pois que o interesse do Banco aconselha que 

seja o impressor a apresentar a composição geométrica e que faça a distinção entre 

elementos a talho-doce e a offset. A invulgaridade do aspecto do verso, que foge ao 

estilo tradicional das notas de banco é um assunto fora do âmbito deste parecer (…). Só 

em face dessa maquete se iniciará o processo de discussão de possíveis melhorias das 

suas qualidades artísticas e de segurança”. As maquetes iniciais de João de Sousa 

Araújo vieram alterar profundamente o que se fazia no Banco de Portugal em relação a 

todo o processo de elaboração de uma nota, quer em termos internos com constatamos 

com este parecer, quer externos, como já referimos anteriormente. 

Esta nota, depois de um longo processo entre os vários intervenientes, acabou por 

ficar com as seguintes características, como consta da “Descrição dos motivos da nota de 

50$00, Ch8
234

”: “Frente – na cor castanha avermelhado: à direita o retrato da Rainha, no 

centro o lettering disposto em três linhas, no canto esquerdo o nº50, com ornatos 

envolventes que se prolongam para o centro da nota e no canto superior direito o nº 50. 

Outras cores: rosácea central em linha fina variando de cor, impresso em cores 

esverdeadas e castanha; outra rosácea sobre o retrato da Rainha, impresso em linhas 

alaranjadas e castanhas na metade esquerda e tijolo e cinzento esverdeado na metade 

direita. Entre o escudo nacional e o canto superior esquerdo, um ornato com pequenos 

losangos verdes e castanhos, no lado esquerdo um ornato castanho avermelhado com 

rosas e finalmente nas margens pequenos rectângulos de cor esverdeado nas faixas 

esquerda e direita e em cor acastanhado na faixa central, dentro dos quais se encontram 

em letras microscópias os dísticos «Banco de Portugal». No Verso – na cor esverdeada: 

um grande ornato circular á esquerda, o nº50 no canto inferior esquerdo e nos cantos 

direitos todos envolvidos por ornatos; duas pequenas figuras na parte inferior e os 

letreiros (lettering) em quatro linhas. São utilizados duas tonalidades de castanho 
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avermelhado. Noutras cores: na parte central reprodução de uma gravura antiga 

representando a cidade de Coimbra, dentro do grande ornato circular as armas da cidade e 

o nº50 em grande formato. À direita em cor esverdeada, um ornato com rosas, nas 

margens um desenho numismático com rosas heráldicas, impresso a castanho 

avermelhado, com faixa central amarelada. Na marca de água consta um retrato da Rainha 

Santa Isabel, idêntico ao retrato impresso na nota.”  

Esta nota tem a dimensão de 142x70 mm. Teve a sua primeira emissão a 21 de 

Junho de 1965 e foi retirada de circulação a 30 de Junho de 1967. 

 

 

  Nota de 1.000$00 - Ch9 - D. Dinis  2.3.

 

 

 

Esta nota de 1.000$00, Ch9, com a efígie de D. Dinis (1261-1325), tem a 

maquete inicial de João de Sousa Araújo e, segundo Mário Rui de Sousa e Silva
 235

, 

“fugindo um pouco ao aspecto convencional até aí utilizado, esta nota reúne grande 

equilíbrio estético e qualidade técnica”. 
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Na frente encontramos representado D. Dinis através de um pormenor de uma 

estátua de Francisco Franco
236

, uma coluna, legendas e diversos elementos decorativos 

em guilhoché em linha branca e linha cheia. No fundo observamos um desenho 

numismático com a cruz de Cristo, impresso em offset com aplicações de duplex e três 

bandas de cores em íris. No verso da nota vemos a reprodução da tapeçaria mural
237

 do 

pintor Manuel Lapa
238

 que “representam a fundação da Universidade de Lisboa em 1290 

e sua posterior transferência para Coimbra sob a protecção de D. Dinis, representado ao 

lado esquerdo, de coroa e ceptro
239

”. No fundo, em desenho numismático impresso em 

offset, está representado um homem lavrando a terra com o arado e animais. 
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Esta nota, gravada e impressa após concurso, na Holanda pela firma Joh. 

Enschedé en Zonen, “vem incorporada de uma técnica de estampagem em talho-doce a 

três cores simultâneas, tanto na frente como no verso, constituindo uma inovação nas 

notas emitidas pelo Banco de Portugal
240

”. 

Esta nota foi retirada antecipadamente de circulação, devido ao assalto à 

Agência da Figueira da Foz, do Banco de Portugal, a 17 de Maio de 1967
241

. A este 

propósito Pedro Rosa Mendes declara que “D. Dinis, rei lírico (…) versejou para a 

posteridade, porque a (sua) nota de 1000$00 foi retirada de circulação depois do assalto 

de Palma Inácio à agência do Banco de Portugal na Figueira da Foz, em 1967
242

.”  

Depois de concurso, o fabrico do papel foi adjudicado à empresa papeleira 

Portals Limited, (Inglaterra). Apresenta como marca de água a mesma efígie de D. 

Dinis e na parte inferior a legenda “Banco de Portugal” e encontramos um filete de 

segurança de traço descontínuo incorporado no papel,. 

Esta nota tem a dimensão de 163x82 mm. Teve a sua primeira emissão a 14 de 

Dezembro de 1965 e foi retirada de circulação a 31 de Agosto de 1967. 

Não foi possível aceder ao processo desta nota, no Arquivo Histórico do Banco 

de Portugal. 

 

 Nota de 500$00 - Ch10 - D. João II  2.4.
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Para a nota de 500$00, Ch10, dedicada a D. João II (1455-1495), o Príncipe 

Perfeito, João de Sousa Araújo apresenta duas maquetes iniciais
243

.  

Nestas maquetes utiliza elementos retirados de notas já existentes, recorrendo a 

recortes de imagens impressas e fotocopiadas, coladas, formando uma composição 

gráfica, não optando por elementos decorativos em guilhoché. Basicamente escolhe os 

motivos e indica as suas posições no espaço da nota, não havendo qualquer registo de 

desenho.  

Analisando o processo da nota encontramos, separadamente, os elementos 

enviados para as casas impressores a concurso e que serviram de bases às maquetes 

enviadas pelas referidas empresas, ao Banco de Portugal, para aprovação.  

No verso da nota encontra-se representado um pormenor escultórico do Padrão 

dos Descobrimentos, do escultor Leopoldo de Almeida (1898-1975)
244

, ao qual foi 

pedido a referida autorização de reprodução.  Leopoldo de Almeida concedeu a 

respectiva autorização, acrescentado o pedido que “(…) o meu nome seja gravado por 

baixo do referido pormenor, a exemplo do que já foi feito para a nota de 50$00, que 
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reproduz a minha estátua «O Pensador»
245

”. Esse pedido foi concedido pelo Banco de 

Portugal, sendo visível a sua gravação debaixo da respectiva gravura. 

No processo da nota encontramos ainda um parecer
246

 sobre a execução de um 

anteprojecto desta nota de 500$00 Ch10: “Duas alternativas se apresentam para a 

execução do ante projecto da frente da nota, devendo caber ao fabricante a decisão do 

caminho a seguir: 1ª Frente – Talho-doce – Retrato de D. João II; escudo nacional; 

dísticos e os cantos. Os restantes elementos, mapa de África e Rosa dos Ventos, a 

offset – Finalidade de permitir colorido mais variado e efeitos de interesse no que 

respeita à transparência. Estes elementos apresentam, além do possível interesse 

histórico um interesse ornamental. É necessário que o impressor consiga dar-lhes uma 

interpretação gráfica que transforme estes motivos em trabalhos gráficos de difícil 

reprodução. Não seguir as orientações da maquete inicial com mapa que se traduz com 

linhas de contorno e manchas lisas de cor, inaceitáveis como trabalho gráfico para 

nota. A maquete inicial foge ao tradicional uso do guilhoché. Essa tradição 

fundamentada em razões de segurança, poderia ser mantida sem prejuízo do aspecto 

geral pretendido pelo autor, julgamos pouco prudente o seu abandono. 2ª Frente – 

Uma só chapa a talho-doce com efígie. Rosa-dos-ventos, mapa, dísticos, escudos e 

cantos impressos a três cores pelo sistema Giori. Os fundos offset concebidos pelo 

impressor, de forma a criar, do lado esquerdo da frente circulando a marca de água, 

impressão com registo à transparência.” São igualmente dadas instruções relativas ao 

verso da nota, referindo diversas opções que o impressor poderá escolher. 

Nas considerações finais do referido parecer encontramos a seguinte 

declaração
247

: “ (…) num projecto de nota em que não são definidas (…) os detalhes de 

execução gráfica, não permite emitir um parecer sobre as suas qualidades de segurança 

como valor em papel. Esse parecer só poderá ser feito em face de uma maquete 

realizada pelo fabricante tendo como base o esboço apresentado, no qual seja 
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perfeitamente definido todo o detalhe do trabalho gráfico a apresentar. Essa maquete 

detalhada, no qual se apresentam todos os detalhes gráficos, tal como será na nota 

definitiva, exclusão para o retrato e vinheta, que não podendo ser apresentados em 

gravura definitiva, são apresentados em aguarelas que definem o grau de contraste 

pretendido.” 

A estampagem
248

 da nota foi realizada, na frente, com uma gravura directa a três 

cores; duas litogravuras em offset de duas chapas em registo perfeito e com uma das 

chapas com tinta em arco-íris; uma litogravura em offset de uma chapa (registo de 

transparência com o verso). No verso da nota foi aplicada uma gravura directa a três 

cores, duas litogravuras em offset de duas chapas em registo perfeito e uma litogravura 

em offset de uma chapa (registo de transparência com o verso)
249

. 

Os elementos iconográficos representados foram coligidos pelo Conservador da 

Biblioteca Nacional em 1962
250

, tendo sido aprovado a cópia de uma pintura presente 

no Kunsthistorisches Museum, de Viena, pertencente à colecção do Arquiduque 

Fernando do Tirol (1529-1595) e identificada como sendo do décimo terceiro rei de 

Portugal.  

No entanto esta nota foi sujeita a grande polémica por parte de alguns 

historiadores, pois defendiam que a efígie representada, devido a determinados 

elementos iconográficos (chapéu, camisa, barba e corte de cabelo), era mais susceptível 

de representar D. João III ou até D. Manuel I do que D. João II.  

Esta identificação não sofreu qualquer contestação até 1964, quando o 

Professor Oliveira Marques referiu no seu livro “A Sociedade Medieval Portuguesa” 

que o traje e o chapéu não eram condizentes com a época. Esta afirmação foi também 

defendida por outros historiadores. Porém, o Banco de Portugal depois de estudar o 

assunto, conclui: “(…) O retrato de D. João II, identificado por Batalha Reis e inserto 
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nesta nota, não tinha sofrido, à data da sua escolha, nenhuma contestação sendo, pelo 

contrário aceite por autoridades como J. Bensaúde, L. Keil e a Academia Portuguesa 

de História
251

.” 

As notas foram impressas em papel com coloração amarela, em vez do branco 

convencional. O papel foi fabricado pela empresa Société Arjomari, Paris, apresentando 

como marca de água a mesma efígie impressa, filete de segurança e a legenda “Banco 

de Portugal”. 

Esta nota, considerada de elevada qualidade técnica, tem a dimensão de 156x78 

mm e teve a sua primeira emissão a 17 de Outubro de 1966. Foi retirada de circulação a 

29 de Janeiro de 1988.  

 

  Nota de 1.000$00 - Ch10 - D. Maria II  2.5.
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Na nota de 1.000$00, Ch10, dedicada a D. Maria II (1819-1853) a efígie foi 

realizada tendo como base uma pintura de Thomas Lawrence presente no Museu 

Nacional de Arte Antiga de Lisboa
252

. Essa pintura já tinha anteriormente sido utilizada 

anteriormente, como modelo para os selos comemorativos da 1ª Centenário do selo 

postal em Portugal. 

A escolha desta personagem, D. Maria II, encontra-se devidamente justificada, 

pois para o Banco “ (…) D. Maria II, senhora de altas virtudes, dotada de uma vontade 

energética e ampla visão dos problemas políticos da época, foi sempre venerada como 

esposa e mãe de família até pelos seus mais ardentes adversários”
253

. Para além desta 

justificação à que acrescentar que foi durante o reinado desta Rainha que foi criado o 

Banco de Lisboa, antepassado imediato do Banco de Portugal.  

Para o verso da nota foi escolhida a imagem do edifício onde funcionava o 

Banco de Lisboa, assim como a reprodução da efígie da Rainha D. Maria II, cunhada na 

moeda de 7.500 reis, datada de 1833. 

Na maquete inicial, João de Sousa Araújo apresenta uma proposta para nota 

em que utiliza basicamente o recorte e colagem de fotografias, assim como desenhos 

traçados em acetato recortado, pintando o fundo de uma cor que depois raspa, 

tentando dar a impressão de guilhoché
254

. Utiliza tinta branca para desenhar flores que 

se encontram no lado esquerdo da frente da nota e aplica uma aguada no fundo, com 

traços abertos a branco. As cores dominantes são o verde, azul, amarelo, laranja e 

vermelho.  

Estas maquetes apresentam um carácter muito precário, encontrando-se alguns 

dos seus elementos soltos, não existindo muita preocupação de técnica e rigor. Parece 

que o único objectivo é a definição de espaços e de medidas. 
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A acompanhar esta maquete, foram enviados para as quatro casas impressoras 

convidadas a participar no concurso
255

, de acordo com o processo usual, fotografias de 

todos os elementos constantes na nota.  

Seguiu também, para as quatro empresas, uma memória descritiva da maquete 

inicial: “Interpretação do esboço da nota a enviar aos realizadores da maquete 

definitiva: Frente em gravura talho-doce: O retrato de D. Maria II `direita, uma faixa 

ornamental com o letreiro “Banco de Portugal” esboçada em azul no anteprojecto, os 

números 1000$00 no canto inferior esquerdo e superior direito; o letreiro “D. Maria II 

Regina Portugal et. Algarb” situado na parte inferior; o escudo nacional e os dísticos 

(mil escudos, ouro, Ch 10), situado na parte esquerda da nota. Frente em offset: as 

margens das notas devem ser impressas em desenhos finos e nítidos, de tipo 

numismático, utilizando uma ou mais chapas em registo. O projectista da maquete 

definitiva sugerirá todas as medidas de segurança tendentes a realizar a máxima 

dificuldade de imitação dos desenhos offset, inclusivamente a da possível necessidade 

de modificação do tipo de desenho adaptado no esboço da nota. A impressão em offset 

deve ser feita em três bandas íris. Verso da nota em gravura talho-doce: o medalhão 

existente à esquerda; a vinheta ocupando a parte inferior e o canto inferior direito, os 

números nos cantos, uma faixa ornamental na parte superior. Fica ao arbítrio do 

projectista da maquete definitiva, no que respeita à zona à esquerda da nota, 

representando a azul no ante projecto, ocupá-la com motivos em talhe doce, a 

imprimir em talho-doce policromático, conjuntamente com o medalhão, ou ocupá-lo 

com motivos offset. Verso da nota em offset: margens em desenhos numismáticos com 

duas chapas em registo, todo o resto da nota com interpretação gráfica impressa em 
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offset com duas chapas em registo que ofereçam a maior segurança. Deve utilizar-se 

impressão com três bandas íris. A impressão não deve atingir a marca de água.”
256

 

É de salientar que todas as empresas contactadas, apesar de apresentarem uma 

maquete realizada com base na maquete inicial, apresentaram também maquetes com 

interpretação livre, que era o que estavam habituadas a fazer até ao aparecimento de 

João de Sousa Araújo neste processo.   

Observando as maquetes enviadas pelas empresas, o Banco elaborou a seguinte 

observação justificando a sua escolha pela firma Holandesa, Joh. Enschedé en Zonen, 

Grafische Inrichting: “Feitas as apreciações sob o ponto de vista técnico e artístico, por 

mérito absoluto e relativo em virtude de, em princípio, satisfazer, mediante algumas 

alterações a efectuar pelos estampadores
257

”.  

O arquitecto, em carta por ele assinada e datada de 3 de Agosto de 1965, propõe: 

“Caso seja considerado de interesse para o Banco admite-se a deslocação às oficinas 

Enschedé, para, nesta fase de execução analisar o referido projecto
258

”. Não foi possível 

confirmar se tal deslocação chegou a realizar-se. 

Quando a firma Eschedé apresentou nova maquete, foi elaborado um parecer de 

carácter estético, datado de 24 de Setembro de 1965, sobre a nota, do qual consta: “ (…) 

as modificações parecem de aceitar, dado que representam uma evolução do estudo 

conducente a um melhor equilíbrio (…). Há que ter em conta a uniformidade do ornato 

base, dado que vão ser sobrepostas as chancelas e datas; a legenda “Banco de Portugal” 

deverá ser desenhada no mesmo tipo de letra da usada na nota de 1000$00 de D. 

Dinis”
259

.  

Datado de 2 de Março de 1966, encontramos um novo parecer assinado pelo 

Engenheiro Consultor Técnico do Serviço de Notas, sobre a prova de nota apresentada 

pela empresa: “Parece ser necessário fazer nova gravação da cabeça da Rainha, dado 
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que a prova apresentada se afasta substancialmente da doçura do original. O mesmo se 

diz em relação à composição sob o braço do lado direito que no projecto se apresenta 

bem resolvido e que nesta prova se mostra empastada e indefinida. A prova apresentada 

deu grandes diferenças de registo entre a cabeça em talho-doce e a rosácea em offset que 

invadiu a zona do ombro (…). No verso há que tomar precaução em relação ao offset 

que se sobrepõe à parte superior do edifício. Colocar na parte inferior a legenda “Banco 

de Portugal 1846” (…)
260

”.  

Finalmente, a 3 de Fevereiro de 1967, o Serviço de Notas apresenta o seguinte 

parecer técnico: “É de parecer que a folha de 24 notas de 1000$00 Ch10 – Efígie D. 

Maria II (…) apresenta condições técnicas gráficas e condições artísticas consideradas 

satisfatórias
261

”. Este documento, ao contrário dos outros, apresenta cinco assinaturas 

(ilegíveis). 

Esta nota tem a dimensão de 163x82 mm.  

Teve a sua primeira emissão a 31 de maio de 1967 e foi retirada de circulação a 

30 de Janeiro de 1987. 

 

 

 Nota de 100$00 - Ch7 - Camilo Castelo Branco  2.6.
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A nota de 100$00, Ch7, foi dedicada a Camilo Castelo Branco (1825-1890), um 

dos grandes génios da Literatura Portuguesa. Segundo Mário Rui de Sousa e Silva
262

 

esta nota deve a sua maquete inicial a João de Sousa Araújo. 

A efígie utilizada foi retirada de uma “litografia publicada no nº 47 do semanário 

Luís de Camões (Porto, 1864) na frente e uma vista da cidade do Porto, nos meados do 

século XIX (litografia de Louis Haghe
263

 com desenho de George Vivian
264

), no 

verso
265

”. A imagem escolhida para ser reproduzida na vinheta desta nota, tem o título 

“O Porto visto do Convento de freiras de S. Bento”
266

. 

Na frente, para além da efígie de Camilo Castelo Branco, observamos o escudo 

nacional e vários dísticos acompanhados por ornamentos realizados através do torno 

geométrico, impressos calcograficamente. O fundo apresenta uma impressão em offset, 
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em íris e trabalho em duplex. No verso só aparece impresso a talho-doce o pormenor da 

cidade do Porto e os ornamentos em guilhoché. Apresenta muitos elementos em 

guilhoché, quer na frente quer no verso. O fundo é também impresso em offset, tal como a 

frente da nota.  

Após concurso, a gravação e impressão desta nota esteve a cargo da empresa 

Thomas De La Rue & Co. Lda (Inglaterra). O fabricado do papel foi adjudicado à 

empresa Portals Limited (Inglaterra).~ 

Esta nota tem a dimensão de 149x74 mm e teve a sua primeira emissão a 18 de 

Fevereiro de 1968. Foi retirada de circulação a 31 de Março de 1987.  

Não nos foi possível consultar o processo da nota. 

 

 

 Nota de 20$00 - Ch8 - Garcia de Orta  2.7.
 

 

 

 

A nota de 20$00, Ch8, dedicada a Garcia de Orta (1500-1568), importante 

médico do seculo XVI, deve a sua maquete inicial a João de Sousa Araújo
267

. 
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Segundo Mário Rui de Sousa e Silva
268

 podemos observar, na frente da nota, “um 

pormenor do monumento existente no Instituto de Medicina Tropical, de Lisboa, da 

autoria de Martins Correia
269

”. No verso encontramos, impresso calcograficamente, “uma 

gravura que representa o mercado de Goa no século XVI, com várias figuras vestindo 

indumentárias da época
270

”. Tanto a frente como o verso da nota, realizadas segundo 

maquete inicial de João de Sousa Araújo, apresentam o mesmo tipo de composição, 

representando plantas entrelaçadas
271

, muitos ornatos em guilhoché e trabalho em duplex.  

O trabalho de preparação de chapas e impressão foi adjudicado a Thomas de La 

Rue & Co Ltd, Londres, e o papel, também após concurso, foi fabricado pelos 

papeleiros ingleses Portals Limited. 

Esta nota tem a dimensão de 135x66mm, e teve a sua primeira emissão a 31 de 

Outubro de 1977. Foi retirada de circulação a 30 de Maio de 1986.  

Não nos foi possível consultar o processo da nota, no Arquivo Histórico do 

Banco de Portugal. 

 

 

 Nota de 20$00 - Ch9 - Almirante Gago Coutinho  2.8.
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João de Sousa Araújo elaborou várias maquetes iniciais para esta nota de 20$00, 

Ch9, em que figura o Almirante Gago Coutinho
272

.  

Recorreu a fotografias do Almirante; à pintura de Pedro Cruz
273

, ao astrolábio de 

Gago Coutinho
274

 presente no Museu da Marinha e a fotografias da Torre de Belém e do 

hidroavião. A fotografia utilizada para a efígie a talho-doce acabou por não ter como 

base a pintura de Pedro Cruz, atrás referida. 

Apresenta três maquetes iniciais, realizadas através de recortes e colagens, 

definindo a posição dos seus elementos, sem grande preocupação de rigor e não 

utilizando qualquer material riscador (desenho). Basicamente, como já nos tem vindo a 

habituar, escolhe as imagens, o local onde as posicionar e a cor a utilizar. 

 Começa com uma maquete muito simples, pouco elaborada e com poucos 

elementos. Apresenta duas propostas para o verso da nota em que, na primeira proposta, 
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pode-se observar o sextante sobre um mapa e um astrolábio
275

. Na segunda proposta 

vemos a Torre de Belém, o hidroavião e um barco tendo esta composição como fundo o 

astrolábio. Nesta última proposta o desenho já está patente, através de traços finos, 

feitos com caneta verde de dois tons diferentes, sugestionando o guilhoché e aparecendo 

como fundo para o lettering dos números. 

A 28 de Janeiro de 1971 foi aprovada a maquete inicial
276

 com as seguintes 

características: “Frente da nota: Em talho-doce – efígie de Gago Coutinho; legenda 

“Banco de Portugal”; escudo Nacional; números e ornatos; a palavra “vinte escudos, 

ouro”. Em offset – centro da nota em registo com o verso. Verso da nota: Em talho-doce 

– vinheta com hidroavião, Torre de Belém e mar, n
os 

20 e ornatos, legenda “Banco de 

Portugal”. Em offset - centro da nota em registo com a frente.”
277

 

Ao observar a maquete inicial aprovada encontramos a efígie do lado direito, a 

verde, aparentemente retirada de uma fotocópia da fotografia original, recortada e 

colada sobre um casaco e camisa retirado de outro elemento já trabalhado em talho-

doce
278

. Um fundo com astrolábio fotocopiado e recortado, em que são visíveis traços 

pouco cuidados a caneta fina, verde e laranja, assim como se observa camadas de 

guache branco e espesso, raspado em algumas zonas. Nota-se uma preocupação muito 

maior com a composição do que com o desenho em si, estando este praticamente 

inexistente. 

No verso da maquete inicial da nota, com a cor verde predominante observa-se, no 

fundo, o mesmo astrolábio e rosa-dos-ventos que fazem parte da composição da frente da 

nota. Os números, ao contrário da frente, não se encontram com nenhuma sugestão de 

trabalho de torno geométrico. Há uma ligeira sugestão de mapa no fundo, dado através de 

linhas realizadas a pincel e guache branco, sugerindo ondas do mar, na parte superior 

 



      

  
Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

106 

 

 

esquerda da nota. Na parte direita da maquete encontra-se uma zona branca, feita através 

de camadas sucessivas de guache branco, possivelmente para colocar a marca de água. 

No processo desta nota encontramos um “Parecer do Gabinete Técnico”
279

, no 

que respeita à iconografia: “ 1º - O astrolábio de fundo é um ‘pesa-sol’ do século 

XV
280

, modificação do antigo astrolábio muçulmano que teve larga projecção na 

navegação marítima para sul do Equador na época de D. João II, mas que desligado do 

elemento ‘sextante’ de Gago Coutinho, que permitiu a realização da primeira travessia 

aérea do Atlântico Sul e que figurava sobreposto ao primeiro numa maquete - perde 

todo o sentido iconográfico. 2º - A nota, como comemoração da figura de Gago 

Coutinho, talvez devesse focar outros aspectos da sua figura de homem de ciência, 

geógrafo, navegador, etc., e não só de inventor do sextante de navegação aérea”. 

O Banco de Portugal a acompanhar a maquete inicial, enviou uma carta 

denominada “Interpretação do esboço de 20$00 Ch9, efígie «Gago Coutinho», a 

enviar aos realizadores da maquete definitiva
281

”, em que consta “A- Frente da nota - 

a) Os elementos que deverão ser executados em talho-doce da frente desta nota são: a 

efígie cuja interpretação deve ser delicadamente modelada tendo em conta o original 

fornecido. O letreiro «Banco de Portugal» e os números «20» no canto superior direito 

e inferior esquerdo. Elementos que deverão ser trabalhados com linhas finas, a encher 

o interior dos números e letras marcando a projecção de sombra. O letreiro «vinte 

escudos» e «ouro». A distribuição dos elementos na maquete definitiva deverá ter em 

conta a possibilidade de aposição de numeração e assinaturas. b) em offset deverão ser 

executados os seguintes elementos: as margens da nota que deverão ser impressas com 
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desenhos nítidos e finos do tipo numismático representando uma onda, utilizando duas 

ou mais chapas em registo. A parte central da nota que deverá ficar em registo 

simétrico com o verso. O projecto definitivo deverá considerar que a impressão offset 

deve permitir a visibilidade a aposição das assinaturas e numeração sobre estes 

fundos. O projecto definitivo deverá sugerir além destas todas as medidas de 

segurança tendentes a realizar a máxima dificuldade de imitação dos desenhos offset. 

A zona da marca de água deverá ser livre de impressão. A impressão em offset deve 

ser feita em três bandas iris. A tonalidade geral é verde devendo todas as cores ser 

complementares desta no equilíbrio do conjunto. B- Verso da nota. a) Em gravura 

talhe-doce a vinheta que representa um hidroavião e a Torre de Belém. A legenda 

«Banco de Portugal» e os cantos com os números «20» elementos estes tratados com 

linha fina a encher o interior dos números e letras, marcando a projecção de sombra 

como se disse para a frente da nota. b) Em offset serão executados os seguintes 

elementos: margens da nota representando uma onda, que deverá ser impressa com 

desenhos nítidos e finos do tipo numismático utilizado duas ou mais chapas em registo 

(…).” 

Como de costume, foram convidadas pelo Banco de Portugal três casas 

impressoras, Thomas De La Rue, que enviou três propostas; Bradbury Wilkinson, com 

duas propostas enviadas e Joh Enschedé en Zonen, com uma proposta. 

A proposta aceite
282

 foi uma das maquetes enviadas pela empresa Thomas De 

La Rue, tendo sido pedido que fossem efectuadas algumas alterações: “ Frente – que o 

desenho da efígie ficasse mais parecido com o original enviado pelo Banco, dando-lhe 

mais dignidade (talho-doce). Em relação ao offset, o desenho da bussola deve ficar 

mais fino de modo a poder ser visto na posição intermediária, tal como na parte de trás 

da nota. A área onde a cor está mais atenuada deve ser observada de modo a prevenir 

alguma sobreposição entre o talho-doce da efígie e a impressão em offset do 
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compasso. As cores aplicadas ao astrolábio devem ser mais brilhantes. Verso – a 

inscrição com a data deve ser inserida na parte de baixo da nota
283

”. 

Analisando e contrapondo a maquete inicial com a apresentada pela firma que 

teve a adjudicação desta nota
284

, verifica-se que houve alguma fidelidade à maquete 

inicial de João de Sousa Araújo. Os elementos que a compõe estão nos lugares 

indicados, mas nota-se grande liberdade na escolha do lettering, que não é, de modo 

algum, o indicado na maquete inicial, os elementos decorativos também são bastantes 

diferentes, mais elaborados e em posições distintas. Na frente da nota, para além do 

astrolábio, aparece sobreposto o sextante que não figurava na maquete inicial, assim 

como no lado esquerdo da nota, encontram-se mais elementos decorativos do que 

aqueles previamente definidos. Observando o verso da nota verifica-se a inclusão de um 

mapa da Europa, África e América do Sul e os números encontram-se assentes sobre 

uma decoração geométrica, que também não figurava na maquete inicial.  

Conclui-se que a empresa impressora apesar de ter seguido as indicações dadas 

na maquete inicial de João de Sousa Araújo, introduziu também o seu cunho pessoal, 

através da inserção de novos elementos para além do trabalho de preenchimento de 

fundos com elementos de segurança. 

Em relação ao papel foram convidadas duas firmas para o concurso de 

adjudicação: Portals, Limited e Arjomari Prioux. Depois do Banco de Portugal ter 

analisado as amostras de papel enviadas, quer em relação à qualidade da efígie, ao filete 

e código morse com a legenda “Gago Coutinho”, quer ao acabamento, espessura e 

gramagem, o trabalho foi adjudicado à empresa Portals, Limited
285

.  

Esta nota de 20$00, Ch9, com as dimensões de 135x66 mm, teve a sua 

primeira emissão a 21 de Dezembro de 1978 e foi retirada de circulação a 30 de Maio 

de 1986.  
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 Nota de 50$00 - Ch9 - Infanta D. Maria  2.9.
 

 
 

 

 

 

Nesta nota de 50$00, Ch9 encontramos representada a Infanta D. Maria (1521- 

1577), filha do Rei D. Manuel I, atribuindo Mário Rui de Sousa e Silva
286

 a sua 

concepção da maqueta inicial a João de Sousa Araújo.  

“A efígie aqui representada teve por modelo um pormenor duma pintura 

atribuída a Gregório Lopes (1490-1550) existente no museu Condé, em Chantilly, 

França
287

”. No verso da nota podemos observar um florão e desenhos numismáticos, 

assim como ornamentos em guilhoché semelhantes aos utilizados na frente. 

Observamos também uma imagem, gravada a talho-doce, de uma reprodução do 

desenho de Duarte de Armas
288

, “Cintra tirado do naturall da parte do Oeste”
289

.  
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A gravação das chapas e a impressão das notas foram realizadas por Thomas De 

La Rue & Cº. Ltd., (Inglaterra). O papel foi fabricado pela firma Portals Limited 

(Inglaterra). Ambas as adjudicações foram realizadas após concurso.  

Esta nota, com a dimensão de 142x70 mm, teve a sua primeira emissão a 16 de 

Março de 1979. Foi retirada de circulação a 30 de Junho de 1987
290

.  

Não foi possível aceder á maquete inicial desta nota nem ao seu processo. 

 

 

 Nota de 1.000$00 - Ch11 - D. Pedro V  2.10.
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A nota de 1.000$00, Ch11 foi dedicada a D. Pedro V (1837-1861) e, segundo 

Mário Rui de Sousa e Silva
291

, deve a sua maquete inicial a João de Sousa Araújo.  

Na frente da nota podemos observar a efígie de D. Pedro V, colocada pela 

primeira vez ao centro, rompendo com a tradição dos últimos anos em que as efígies, na 

sua maioria, eram colocadas no lado direito da nota. Como base para a gravura da efígie 

a talho-doce, foi escolhido um quadro de Constantino Fernandes
292

, presente no Paço de 

Vila Viçosa e património da Fundação da Casa de Bragança. 

Mais uma vez esta nota apresenta muitos elementos decorativos elaborados 

através da técnica de guilhoché. O fundo é constituído por um ornato em duplex um 

desenho numismático, ambos impressos em offset. No interior do número «1000$00» 

podemos observar, impresso em talho-doce, as efígies de D. Pedro V e da sua mulher 

a Rainha D. Estefânia, cópia reduzida do desenho que se encontra no verso da nota.   
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No canto inferior direito do verso da nota encontramos a representação da 

“inauguração, em Lisboa, do caminho-de-ferro do Leste (…) que teve por modelo uma 

medalha gravada pelo primeiro director técnico da Estamparia do Banco de Portugal
293

, 

Augusto Fernando Gérard
294

”. As efígies de D. Pedro V e da sua mulher, a Rainha D. 

Estefânia, aparecem em grande destaque no lado esquerdo do verso da nota. São uma 

reprodução do verso da medalha comemorativa do casamento real, esculpida por 

Leopold Wiener (Bruxelas). O fundo da nota é constituído, tal com a frente, por ornatos 

em duplex e desenho numismático, ambos impressos em offset. 

 Após concurso a gravação das chapas e a impressão das notas foi adjudicada à 

empresa inglesa Bradbury, Wilkinson&Co. Ltd. O papel foi fabricado pela empresa 

papeleira Portals Limited (Inglaterra). 

Esta nota, com a dimensão de 163x82 mm, teve a sua primeira emissão a 12 de 

Outubro de 1979. Foi retirada de circulação a 31 de Outubro de 1991.  

Não foi possível aceder á maquete inicial desta nota nem ao seu processo. 

 

 

 Nota de 100$00 – Ch8 - Manuel Maria Barbosa du Bocage  2.11.
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O poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765- 1805) foi a personalidade 

escolhida pelo Banco de Portugal para estar presente na nota de 100$00, Ch8. 

Segundo Mário Rui de Sousa e Silva esta nota teve uma maquete original da 

autoria de João de Sousa Araújo
295

, à qual não tivemos acesso.  

A efígie do poeta foi gravada tendo como modelo “uma gravura
296

 delineada 

pelo pintor Henrique José da Silva e aberta pelo mestre italiano Francesco 

Bartolozzi
297

, em 1806
298

”.  
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Nesta nota não está retratado apenas o rosto do poeta como era usual, ele 

encontra-se representado quase na sua totalidade, sentado à secretária. Ambos os fundos 

da nota são impressos em offset e são “constituídos por desenhos ornamentais, linhas que 

vão mudando de cor no seu trajecto e desenho numismático em íris disposto em faixas 

paralelas ao lado menor da folha
299

” 

No verso da nota encontramos a reprodução de uma gravura do Rossio, em 

Lisboa, com a seguinte legenda «O Rossio nos princípios do século XIX»  

Após concurso a gravação das chapas e a impressão das notas foi adjudicada à 

firma Bradbury, Wilkinson&Co. Ltd e o papel foi fabricado pela firma inglesa, Portals 

Limited.  

Esta nota, com a dimensão de 149x74 mm, teve a sua primeira emissão a 3 de 

Dezembro de 1980. Foi retirada de circulação a 31 de Maio de 1990.  

 

 

 Nota de 5.000$00 - Ch1 - António Sérgio 2.12.
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 Para esta nota de 5.000$00, Ch1, realizada com base na maquete inicial de João 

de Sousa Araújo
300

, foi escolhida a personalidade do escritor António Sérgio (1883-

1969) para nela figurar.  

Analisando o processo da nota verificamos que esta passou pelo mesmo método 

das anteriores. Estabeleceu-se um concurso com as diferentes casas impressoras que, 

através dos elementos enviados, como a maquete inicial e fotografias dos elementos 

constantes na nota, elaboraram as suas propostas de maquete.  

No processo foi possível encontrar três maquetes
301

, tendo uma delas a 

aprovação do Banco de Portugal. Em todas as maquetes referenciadas as figuras 

principais estão colocadas sempre no mesmo local. Como fundo identificamos formas 

geométricas com interiores trabalhados de diferentes maneiras, através da técnica do 

moiré e do guilhoché. Observamos na frente, no canto inferior direito, o escudo de 

Portugal. Concluímos que estas três provas não variam muito quanto à colocação dos 

elementos gráficos, como o lettering, imagens e cores, vendo-se claramente que 

partiram de uma base comum. Varia então o preenchimento das formas e dos fundos, 

assim como a qualidade da gravura representando o escritor António Sérgio, que 

aparece “com o olhar vago porque para a nota foi utilizado um retrato em que ele tinha 

óculos, que foram depois apagados em laboratório
302

”. 
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Duas das maquetes são de autoria da empresa Bradbury Wilkinson e outra da 

Thomas De La Rue, ambas datadas de 1977. Foi apresentada a concurso uma quarta 

proposta, por esta última empresa, que não foi considerada devido a não seguir a 

maquete inicial de João de Sousa Araújo
303

. 

O verso da maquete aprovada revela pouca afinidade com a nota impressa, em 

relação ao desenho dos elementos do fundo, nomeadamente no que concerne ao 

elemento triangular com figuras humanas no seu interior, tendo também sido 

acrescentado uma representação de exterior, onde se observa uma rua, com lojas e 

calçada à portuguesa, que não estava configurada na maquete aprovada.  

Esta nota, em que figura o escritor António Sérgio, foi adjudicada à empresa 

Thomas De La Rue e apresenta na sua frente uma “estampagem calcográfica 

executada pelo sistema a três cores, com trabalho de guilhoché em linha branca e linha 

cheia, e aplicações de moiré no interior dos zeros e nalgumas zonas da faixa inferior. 

O fundo, impresso em offset, apresente um desenho numismático geométrico, disposto 

em zonas de cores bem definidas. (…) O verso tem uma estampagem calcográfica a 

duas cores sobre fundo irisado de técnica idêntica ao da frente, apresentando no canto 

inferior direito três pequenos círculos destinados a possibilitar aos cegos a leitura por 

tacto304”.  

O papel utilizado é do fabrico da empresa Portals Limited, Inglaterra, e tem 

como marca de água, no lado direito da nota, o mesmo retrato de António Sérgio e a 

legenda “Banco de Portugal”. Apresenta também um filete de segurança, de traço 

descontínuo, no lado direito da frente da nota. 

Esta nota, com a dimensão de 170x75 mm, teve a sua primeira emissão a 25 de 

Fevereiro de 1981. Foi retirada de circulação a 30 de Novembro de 1992.  

Não foi possível aceder á maquete inicial desta nota. 
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 Nota de 500$00 - Ch11 - Francisco Sanches  2.13.

 

 
 

 

 

Esta nota, de 500$00, Ch11, deve a sua maquete inicial a João de Sousa Araújo, 

segundo Mário Rui de Sousa Silva
305

. 

Francisco Sanches (1550-1623), filósofo e médico bracarense que exerceu a 

actividade de médico e professor na Universidade de Toulouse
306

, foi a figura escolhida 

para representar esta nota. A sua efígie foi retirada de um quadro a óleo, existente na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Toulouse, datado do séc. XVII
307

. 

Podemos observar na parte da frente da nota, impresso a talho-doce, a efígie, o 

escudo nacional, dísticos e todo o trabalho em guilhoché. No fundo da nota, impresso 

em offset, destaca-se ao centro “uma planta da cidade de Braga, datada de 1594, um 
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ornato duplex a azul lilás e verde a circundar o ovalóide sem impressão e, nas 

margens, um desenho numismático com o símbolo da medicina
308

”. 

No verso da nota encontramos impressa a talho-doce a antiga Praça do Paço dos 

Arcebispos, em Braga. Esta imagem teve como base uma gravura de L. Hache com 

desenho de G. Vivian
309

. Também impresso a talho-doce vemos os dísticos e 

ornamentos de guilhoché. No fundo impresso em offset observamos um desenho 

numismático. 

A gravação das chapas e a impressão das notas foi adjudicada, após concurso, à 

empresa holandesa, Joh. Enschedé en Zonen. O papel foi fabricado, após concurso, pela 

papeleira francesa, Société Arjomari-Prioux. Esta nota, com a dimensão de 156x78 mm, 

teve a sua primeira emissão a 18 de Dezembro de 1981 e foi retirada de circulação a 31 

de Maio de 1990.  

Não foi possível examinar o processo desta nota, no Arquivo Histórico do Banco 

de Portugal.  
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Parte III - Luís Filipe de Abreu enquanto ilustrador das notas portuguesas 

do final dos anos setenta até à introdução do Euro 

 

1 | Luís Filipe de Abreu 

Luís Filipe de Abreu é uma figura de referência incontornável na história do 

desenho de notas em Portugal. Com maquetes de uma extraordinária beleza e com “um 

currículo de muito merecimento ao serviço da investigação bem como da docência (…) 

vem mantendo deste modo a sua inteligência e a sua disponibilidade à disposição da 

cultura artística, de que hoje é um dos valores mais representativos
310

” 

Lima de Carvalho
311

 refere que “a sua pintura anuncia e denuncia um carácter e 

um saber profissional de Pintor-Professor, lúcido e atento à beleza com que o nosso 

quotidiano o pode ainda estimular, assim conquistando uma intemporalidade que resulta 

do entendimento da arte através dos tempos e das correntes artísticas”. 

Segundo João Rocha de Sousa, Luís Filipe de Abreu é um “artista plástico de 

grande sentido do ritmo e da musicalidade das formas, agregando a elas uma bela 

ressonância poética (…) de um invulgar virtuosismo
312

” e acrescenta que “há nos 

trabalhos que produz em pintura, nas artes gráficas em geral, na forma plástica 

integrada, além do desenho, de uma grande variedade de embalagens e ilustrações, com 

o acréscimo das esplendorosas criações da comunicação controlada destinadas aos 

objectos das nossas filatelias e numismática, a profunda identidade plástica do autor, 

entre a misteriosa gestualidade das escritas e o bom gosto das formas
313

”. 

Fernando António Baptista Pereira refere que “tematicamente as pinturas de 

Luís Filipe de Abreu denunciam o enorme ascendente do classicismo na formação do 
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autor, com notória preferência por alguns dos grandes temas (a luta entre a ordem e o 

caos) e por muitos subtemas e géneros que lhe são associados, como o culto da natureza 

(naturezas mortas, estações, elementos) (…) Não é por acaso que muitas das suas 

pinturas encenam lutas entre figuras da Mitologia ou da tradição bíblica, ou entre polos 

ou forças. Nesse combate sem fim (…) entre o rigor e a liberdade de execução, a pintura 

de Luís Filipe de Abreu persegue alquimicamente a coincidência dos opostos
314

”.  

Luís Filipe de Abreu nasceu em Torres Novas em 1935
315

, licenciou-se em 

Pintura pela Escola de Belas Artes de Lisboa em 1958, com 20 valores, tendo como 

professores
316

 Leopoldo de Almeida
317

 (1898- 1975), Luís Varela Aldemira
318

 (1895-

1975), Luís Ribeiro Cristiano da Silva, Victor Manuel Carvalho Piloto, entre outros. 

Integrou a X Missão Estética da Academia Nacional de Belas Artes e concluiu o curso 

de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras de Lisboa, ambos em 1955. Foi 

premiado pela Academia de Belas Artes com os prémios “X Missão Estética” em 1955, 
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“Ferreira Chaves” em 1956/57, “Miguel Ângelo Lupi” em 1956/57, “Anunciação” em 

1957/58, Gustavo Cordeiro Ramos em 2001 e ANBA Aquisição em 2003. Começou a 

leccionar na Escola Superior de Belas Artes em 1958, como assistente e obteve o título 

de professor Agregado em 1964 em concurso de provas públicas, por unanimidade. Em 

1967 obtém também por concurso em provas públicas, com aprovação de mérito 

relativo o grau de professor titular do grupo de Pintura da ESBAL. Em 1993 tornou-se 

professor catedrático de Pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, cargo em que 

se aposentou em 1998. 

 Actualmente é Professor Catedrático aposentado, da Faculdade de Belas Artes 

de Lisboa e Membro Efectivo da Academia Nacional de Belas Artes. “Mestre de três 

gerações que frequentaram a Escola de Belas-Artes de Lisboa desde o final da década 

de 50, Luís Filipe de Abreu é um dos mais notáveis artistas Portugueses 

Contemporâneos”, afirma António Valdemar
319

. 

Segundo Fernando António Baptista Pereira “a vasta e multifacetada obra de 

Luís Filipe de Abreu estende-se por diversos domínios das Artes Plásticas e do Design, 

embora a sua presença docente na ESBAL e na FBA se tenha definido primordialmente 

no âmbito da pintura (…) para além de ter contribuído decisivamente para a criação e 

implementação da área de estudos de Forma Visual e Composição
320

” e Nobre de 

Carvalho acrescenta que “as grandes opções que revela na sua obra mostram o 

desenvolvimento coeso e coerente de um discurso entre o figurativo e o abstracto de 

uma personalidade rica e multifacetada
321

”.  

No seu percurso profissional desenvolve paralelamente várias vertentes 

artísticas, como a pintura
322

 e o design. Realizou diferentes trabalhos em áreas tão 
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diversificadas como pintura mural, vitrais, painéis de azulejo (exemplo da estação de 

Metro do Saldanha
323

), tapeçarias
324

, desenho e ilustração
325

 (domínio editorial), 

cenografia
326

, medalhística (cerca de 50 medalhas) e design gráfico como logotipos 

(IPPAR, Galp, entre outros), selos
327

 (criação de cerca de 150 selos
328

) e notas 
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bancárias
329

. Luís Filipe de Abreu trabalhou para grandes clientes como a Gulbenkian, 

Correios de Portugal, Sacor, etc., tendo colaborado ao longo dos anos, com muitas 

publicações periódicas. 

Está representado em colecções particulares, nacionais e estrangeiras, em 

organismos públicos e participou em várias exposições colectivas de pintura, desenho, 

tapeçaria e medalhística, quer em Portugal, quer no estrangeiro
330

, nomeadamente no 

Brasil, Inglaterra, Japão e EUA
331

. 

Luís Filipe de Abreu, devido ao seu trabalho no Banco de Portugal na 

elaboração de maquetes para notas fiduciárias, “desde 1982 tem trabalhado em 

continuidade junto de empresas especializadas, em técnicas gráficas de alta precisão e 

segurança para produção de notas de banco (em Inglaterra, Suíça, Suécia, Canadá). 

Assim, em colaboração directa com técnicos e artistas especialistas, obteve um elevado 

nível de conhecimento e actualização neste difícil e raro campo de actividade.
332

” 

Os primeiros trabalhos de ilustração que realizou, com cerca de 23 anos de 

idade, deveram-se à participação num concurso de originais
333

 realizado pelo jornal 

“Diário Popular”. Depois de distinguido com o primeiro lugar e de terem sido 

publicadas as suas ilustrações, passou a colaborar activamente com este jornal, a ser 

conhecido e a receber variadíssimas propostas de trabalho de várias editoras. Este 

concurso foi um factor determinante na sua carreira.  

No início da sua percurso deparou-se com muitas dificuldades técnicas na 

preparação e impressão dos seus trabalhos. Em Portugal, a tipografia tradicional 

apresentar grandes limitações técnicas, ao contrário daquilo que se fazia noutros países, 

acontecendo o mesmo com a impressão em offset.  
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Estas limitações técnicas tornaram-se num desafio a enfrentar, obrigando Luís 

Filipe de Abreu a tomar medidas que permitissem defender a qualidade do seu 

trabalho
334

, acabando por criar uma estratégia de defesa, em que, para evitar desacertos, 

fazia originais de cores planas e directas, defendendo os contornos, acrescentando-os 

um pouco, contando com eventuais sobreposições. Muitos dos processos de trabalho 

que se desenvolveram antes da revolução informática foram resultantes de estratégias de 

defesa às limitações das tecnologias. A dada altura, devido ao avanço tecnológico e 

evolução de técnicas, esta “defesa” já não se justificava. Contudo, este tipo de desenho, 

com sobreposição propositada de formas, acabou por se tornar uma característica 

intrínseca do seu trabalho, deixando de estar ligada apenas ao trabalho gráfico, 

aparecendo também na sua pintura. 

Fernando António Baptista Pereira refere que a obra de Luís Filipe de Abreu 

tem um “carácter menos pragmático, muito mais intimista e é reveladora de um rico 

mundo interior, de uma sofisticada processualidade e de uma visão do mundo 

profundamente culta e sensível às transformações do tempo que passa sem se 

preocupar em correr atrás dos modismos do momento. Nas pinturas de Luís Filipe de 

Abreu, surpreende de imediato o rigor da estruturação da composição, como se uma 

geometria que se quer oculta comandasse a distribuição dos motivos e sua organização 

no espaço. Este carácter subliminar da estruturação geométrica do quadro é desde logo 

subvertido pela informalidade quase gestual com que o pintor trata o material 

cromático, evidenciando as marcas da execução, acentuando as transparências dos 

planos em presença e potencializando o movimento inerente a gestos ou a relações 

entre figuras.”
335

 

António Valdemar expõe que “em todas as modalidades da obra multifacetada 

de Luís Filipe de Abreu destacam-se o tratamento rigoroso de cada tema, a capacidade 

de síntese e o profundo conhecimento da pintura, o domínio da estrutura do desenho. 

Tem compreendido sempre a advertência de Ingres: O desenho é a probidade na arte. 
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Foi e continua a ser para Luís Filipe de Abreu o ponto de partida e de chegada para 

todos os caminhos da criação
336

”. 

Luís Filipe de Abreu desde o início da sua carreira colaborou com grandes 

figuras de referência
337

 como António Garcia
338

 (n. 1925)
 339

, Carlos Ribeiro, Roberto 

Araújo
340

 (1908-1969), Guilherme d’Eça Leal
341

 (1932-2010), Sebastião Rodrigues
342

 

(1929-1997), Bernardo Marques
343

 (1898 - 1962), Daciano Costa
344

 (1930-2005), 
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Thomaz José de Mello
345

 (1906-1990), Sena da Silva
346

 (1926-2001)
347

, Manuel Lapa
348

 

(1914 - 1979), os Martins Barata (pai e filho) entre outros
349

.  
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Muitos destes artistas como Thomaz de Mello e Jaime Martins Barata estiveram 

ligados à Exposição do Mundo Português em 1940.  

Esta Exposição comemorou os oitocentos anos da Fundação da Nação assim 

como a Restauração da Nacionalidade (1640). Salazar queria afirmar ao mundo a 

identidade do País com oito séculos de história, mostrando que Portugal era um império. 

António Ferro, personalidade ligada ao modernismo e ao futurismo, organizou esta 

Exposição do Mundo Português, exibindo orgulhosamente o Portugal de Salazar a uma 

Europa em guerra.  

António Ferro seleccionou os artistas que participaram, quer fossem pró ou 

contra regime, procurando dar uma ideia de grandeza. Foi uma mostra vasta, 

resultante do convite dirigido a todo o tipo de intervenientes como Almada 

Negreiros, Jorge Barradas, Jaime Martins Barata, Fred Kradolfer, Stuart de 

Carvalhais, Bernardo Marques, Carlos Botelho, Thomaz de Mello, Maria Keil, Sarah 

Afonso, Emmérico Nunes, Manuel Lapa, Paulo Ferreira, Alberto Cardoso, entre 

outros, coexistindo, assim, vários tipos de expressão
350

. A Exposição do Mundo 

Português, feita à base de influências estrangeiras, trouxe outras visões e outros 

contactos, tão importantes para um Portugal fechado e debruçado sobre si mesmo.  

Segundo Margarida Fragoso “depois da Exposição do Mundo Português, o 

movimento moderno começou a ser lentamente aceite. O racionalismo passou a 

coexistir em simultâneo com o surrealismo e o neo-realismo, duas correntes estéticas de 

base ideológica. Sebastião Rodrigues, Botelho, Roberto Araújo, Thomaz de Mello 
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(Tom) e Bernardo Marques, por exemplo, enquadram-se num racionalismo poético; 

elegância, humor e simplicidade suplantam a carga ideológica das posições 

anteriores
351

”. “ (...) Na década de 50, através da revista Graphis
352

 veiculando 

influências como Max Bill
353

, o racionalismo introduziu-se em Portugal e influenciou 

Sebastião Rodrigues, António Garcia, Sena da Silva, Armando Alves, Daciano da Costa 

e outros profissionais que ficaram relacionados com a primeira geração do design 

português. O racionalismo divulgou a sua gramática funcional em exposições 

internacionais como a de Osaka e em revistas como a Almanaque.
354

” Theresa 

Loborefere que “a ilustração foi o modo mais fácil de entrada do modernismo em 

Portugal e conseguiu, a pouco e pouco, preparar o gosto português para a explosão de 

modernidade que alastrou a todas as artes durante o consulado de António Ferro. (…) 

Os ilustradores recorreram por isso aos magazines, aos jornais, cartazes onde vão 

ensaiar e realizar as fórmulas de uma modernidade que penetra lentamente na sociedade 

representando (pela análise da evolução das novas concepções estéticas) uma das 

componentes artísticas fundamentais
355

”. A ilustração passou também a ser um recurso 

dos artistas que aí foram encontrar um meio de sobrevivência. 

Segundo António Valdemar
356

 apesar dos seus professores, como Leopoldo de 

Almeida (desenho), e Luís Varela Aldemira (pintura) estarem ligados ao classicismo, 

“Luís Filipe de Abreu resistiu ao academismo extremo não se ligando às políticas do 
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antigo regime, sendo um homem livre, de grande rigor académico dá um salto para a 

modernidade, fugindo do academismo
357

. O movimento modernista não estava ligado à 

política, o regime só tinha problemas com o Neo-realismo (proibição da PIDE e ameaça 

de fechar o SNBA). A Escola Superior de Belas Artes de Lisboa só tem abertura para a 

modernidade a partir de 69/70, com a vinda de Joaquim Correia e com a chegada do Porto 

para Lisboa, de Lagoa Henriques, que veio substituir Leopoldo Almeida, em Desenho. A 

Escola do Porto já vinha aceitando uma abertura pela modernidade, seguindo as 

orientações de António Ferro, que criou o prémio Columbano e o prémio Sousa 

Cardoso
358

”. 

Os desenhos de Luís Filipe de Abreu denunciam um ascendente do classicismo 

na sua formação “mas esse é o ponto de partida, o tema dado, o modo como é contado 

faz explodir qualquer dependência face aos modelos figurativos de tradição clássica, 

antes se reclama não só de muitas outras referências históricas, algumas do barroco, 

outras da própria arte arcaica, mas, sobretudo da modernidade tal como entende e 

pratica, de forma original e não dependente”
 359

. 
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2 |  Luís Filipe de Abreu e o Banco de Portugal 

Em 1979 o Banco de Portugal convidou vários artistas portugueses 

conceituados, que se destacavam no panorama das artes em Portugal, para elaborar 

novas maquetes iniciais para as suas notas. Contactou, segundo apurámos, Sebastião 

Rodrigues, José Pedro Roque Gameiro Martins Barata, Luís Filipe de Abreu e João de 

Sousa Araújo
360

.    

Todos estes artistas, com excepção de João de Sousa Araújo, estavam ligados à 

Casa da Moeda e à Impressa Nacional conhecendo as técnicas
361

 de impressão de 

valores fiduciários, tendo já realizado inúmeros selos
362

. Luís Filipe de Abreu também 

estava ligado à Gulbenkian assim como Sebastião Rodrigues, tendo este último já 

efectuado alguns trabalhos para o Banco de Portugal. José Pedro Martins Barata havia 

já realizado algumas notas para o Banco de Angola, juntamente com o seu pai, Jaime 

Martins Barata
363

, estando também ligado à Casa da Moeda e à impressão de selos e 
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moedas (como exemplo a moeda comemorativa da Ponte 25 de Abril
364

). João de 

Sousa Araújo, trabalhava no Banco de Portugal e tinha concebido as notas de escudo, 

desde 1964, até à data. 

O trabalho de Jaime Martins Barata influenciou a maneira de trabalhar destes 

três artistas convidados pelo Banco de Portugal. O trabalho de Jaime Martins Barata 

começa a ganhar destaque em 1940, quando participou com dois grandes trípticos no 

Pavilhão de Lisboa da Exposição do Mundo Português, em que figurava a conquista da 

cidade aos mouros e a resistência de D. João I ao cerco castelhano, notando-se um 

grande rigor na reconstituição histórica
365

. Seguidamente foi convidado a participar na 

elaboração dos selos comemorativos de 1940. Começou a desenhar notas
366

 para o 

Banco de Angola
367

, elaborando maquetes a aguarela
368

, conciliando a pintura em 

grandes dimensões com a de pequena escala
369

. 
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22- Jaime Martins Barata. Maquetes iniciais para a nota de 10 Angolares, emitida pelo Banco de Angola 

 

 

O Banco de Portugal ao contactar os artistas propôs um prémio para quem 

fosse escolhido neste concurso. Luís Filipe de Abreu, Sebastião Rodrigues e José 

Pedro Martins Barata eram amigos e, por uma questão de camaradagem, propuseram 

que fossem remunerados de igual modo, indiferentemente de quem ganhasse, tendo 

esta proposta sido aceite pelo Banco
370

.  
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Foi definido pelo Banco de Portugal um prazo de seis meses para produzir 

quatro maquetes iniciais, com grande unidade gráfica, representando temas associados 

à cultura Portuguesa. Nelas deveriam figurar dois grandes poetas portugueses, 

Fernando Pessoa e Antero de Quental assim como as figuras históricas de Egas Moniz 

e Mouzinho da Silveira. Cedeu a estes três artistas um caderno de encargos, com todas 

as normas e técnicas a manter, ficando toda a investigação temática a cargo dos 

artistas seleccionados, não havendo qualquer condicionalismo imposto pelo Banco de 

Portugal em relação à criatividade.  

O Governador do Banco de Portugal da altura, José da Silva Lopes
371

 com  Rui 

Vilar
372

 como Vice-Governador, (com alguma afinidade com os meios artísticos
373

)  e 

sendo Luís Carlos Braz Teixeira
374

 um dos seus Administradores, colocaram apenas 

uma imposição, que consistia no espirito de série que as quatro notas tinham que ter, a 

referida unidade gráfica.  

Nenhum dos três artistas estava familiarizado com o processo de desenho de 

uma nota fiduciária com excepção de José Pedro Martins Barata que, como já referido, 

tinha conhecimentos técnicos que procurou transmitir. Luís Filipe de Abreu, em 

conversa no atelier dos Coruchéus, reforçou que José Pedro Martins Barata insistia que 
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a impressão a talho-doce e em offset eram muito distintas e tinham que ser bem 

diferenciadas em termos de desenho. Era necessário separar no desenho o que era 

impresso numa técnica e o que era impresso noutra
375

.  

Era necessário encontrar uma imagem de identidade, de série, com espirito de 

familiaridade entre as diferentes notas e visão global do projecto, que passa pelo arranjo 

gráfico dos retratos, vinhetas, desenho de letra, posição dos diferentes elementos, etc. 

Reuniram-se no atelier de Sebastião Rodrigues, partilhando informações e discutindo 

técnicas. Sebastião Rodrigues não chegou a elaborar maquetes iniciais tendo apenas 

desenhado alguns elementos que, segundo Luís Filipe de Abreu e José Pedro Martins 

Barata
376

 eram de uma grande beleza. O mais adiantado era José Pedro Martins Barata 

que, segundo Luís Filipe de Abreu tinha umas maquetes muito bonitas e bem 

executadas. Luís Filipe de Abreu refere que “o grupo funcionava como um lugar de 

aprendizagem e era geralmente em equipa que se dava resposta aos diferentes desafios 

profissionais e que se adquiriam novas aptidões”. “Conhecíamo-nos, falávamos e 

mostrávamos coisas uns aos outros. Tínhamos os mesmos interesses, comentávamos e 

documentávamo-nos nas mesmas fontes. ” 

O trabalho de Luís Filipe de Abreu foi o escolhido pelo Banco, sendo então 

convidado a desenvolver as maquetes, fazendo o tratamento dos originais, peça a peça, 

elemento a elemento, com todo o rigor.  

Como já referido, Luís Filipe de Abreu veio estabelecer um marco muito 

importante na realização e processo de produção das notas fiduciárias portuguesas. Até 

aí, com João de Sousa Araújo os elementos integrantes das notas, como reproduções de 

gravuras ou fotografias, eram enviados para as casas impressoras, acompanhados das 

suas maquetes iniciais, apenas com indicação da sua colocação e dimensão. Luís Filipe 
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de Abreu, depois de uma exaustiva pesquisa iconográfica
377

, elaborava inúmeros 

esboços
378

 e estudos
379

 e, para além de desenhar a maquete inicial utilizando a técnica 

de aguarela, de grafite ou, por vezes, técnicas mistas, passou a desenhar integralmente 

todos os elementos que constam da nota o que nunca tinha sido feito até então.  

Desenhou todas as efígies
380

, desenho esse normalmente realizado a grafite, 

sendo posteriormente enviado para os artistas de gravura a talho-doce, que o 

executavam segundo as suas directrizes. Luís Filipe de Abreu fazia questão de 

acompanhar todo o processo deslocando-se por inúmeras vezes às casas originadoras, 

que por vezes não eram as mesmas que imprimiam as notas. Na segunda série 

dedicada aos Descobrimentos Portugueses, o trabalho de originação foi entregue 

sempre à mesma empresa, de modo a haver uma maior unidade gráfica, passando a 

haver um cuidado e controlo muito maior sobre todas as fases deste processo. 

O desenho de nota é de uma enorme complexidade em que se têm que 

confrontar diferentíssimos elementos, grelhas e padrões. Não existe a cor plana, 

tendo que se procurar “equivalente gráficos para aplicar, como por exemplo uma 

malha de fundo, uma grelha geométrica para cada um dos casos, bem como os 

motivos gráficos simbólicos de cada personagem
381

”.As artes finais, especificas para 

o desenho de notas, são muito diferentes das ditas vulgares artes-finais utilizadas para 
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qualquer impressão gráfica. Como referido, não existem cores sólidas, mas sim 

espaços totalmente compostos de linhas, dando efeitos de sobreposição, existindo 

mesmo mudança de cor sobre a mesma linha (efeito íris).  

Este condicionalismo, segundo Luís Filipe de Abreu, não regula a concepção, é 

sim um trabalho posterior que pressupõe uma adaptação/interpretação dos desenhos. 

Esta adaptação nem sempre é feita com muita sensibilidade pelos artesãos 

originadores, o que, por vezes, atrasa e dificulta a execução das notas. Tem que haver 

uma procura de micro padrões, distorções e variações de dimensões, o que torna 

imprevisível o resultado final, por vezes de difícil aceitação
382

. Até aqui os artistas 

limitavam-se a elaborar uma maquete
383

 ou tratavam apenas algumas peças da nota
384

, 

mas devido a esta situação Luís Filipe de Abreu decidiu começar a fazer parte da 

originação. 

Luís Filipe de Abreu, depois de uma extensa pesquisa iconográfica elabora 

vários estudos
385

 sem grande preocupação de rigor. Começa então o processo criativo 

que lhe permite enunciar questões, perseguindo uma ideia e definindo os seus 

contornos, inventando alternativas, buscando a forma e a sua construção
386

. Os seus 

estudos são escolhidos e elaborados em função das respectivas potencialidades 

expressivas, ao serviço da ideia que deve exprimir e transmitir. Os seus desenhos 

ultrapassam a mera comunicação figurativa do objecto representado e, por via do seu 

grande virtuosismo gráfico, ampliam a sua capacidade expressiva
387

.  
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Mário Bismark refere que desenhar é o “espaço que se situa entre a ideia e a sua 

imagem, esse espaço que trabalha a ideia, que a reconfigura, que coloca o passado e o 

futuro, o conhecido e o desconhecido, o conhecimento e o reconhecimento, a tradição e 

o novo, as linguagens gráficas, as suas convenções e as suas limitações, esse é o espaço 

onde o desenho se faz, esse é o espaço operativo do desenho e é aí que o desenho se 

resolve
388

”. 

Luís Filipe de Abreu refere que “a arte é uma operação do conhecimento. 

Entramos profundamente num universo de signos e conhecemos o que nos é apresentado 

sobre o lugar, o tempo e o homem que agiu. (…) do rosto nos vem a interioridade 

psicológica, a aspiração ao retrato, donde a expressão da «alma» surgirá como objectivo 

último
389

. Do corpo virá a «figura» caracterizada socialmente por atributos, atitudes e 

posições relativas
390

.” 

Para Luís Filipe de Abreu, “fazer uma nota não é um mero acto de reprodução, 

consiste em transformar um projecto de desenho, encontrando-lhe aquilo que se chama 

um equivalente gráfico, através de uma tecnologia específica de aplicação de 

pormenores técnicos e de segurança
391

”.  

Segundo Luís Filipe de Abreu “no design de notas de banco, o trabalho era 

realizado todo por processos tradicionais de desenho manual e gravura, também manual. 

A partir de uma maquete desenhada e pintada, era feito o desdobramento em peças 
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separadas, a seguir desenvolvidas e executadas (manualmente e fotograficamente em 

parte) pelos autores e por especialistas diversos, em certos casos. Posteriormente o meio 

informático permitiu a realização de algumas dessas partes, de modo mais fácil e 

rigoroso, com a correspondente possibilidade de simulação imediata, muito eficaz
392

”. 

Na originação existe um autor/gravador intermédio entre a maquete inicial e a 

nota final. Este é responsável por um trabalho de transformação, principalmente em 

relação à gravação a talho-doce, que é a parte mais importante da nota. O gravador 

trabalha à mão, transformando uma imagem extremamente complexa em linhas e 

pontos, verificando-se por vezes um grande afastamento do desenho original. 

Para Luís Filipe de Abreu o maior problema no processo de produção de uma 

nota estava ligado à originação
393

, pois as maquetes eram enviadas para a empresa 

originadora e eram sistematicamente alteradas e adulteradas. Até então, as empresas 

estavam habituadas a receber do Banco de Portugal uma informação sumária, em que 

basicamente só eram indicadas as posições dos elementos escolhidos, deixando assim a 

cada empresa liberdade para interpretarem e desenvolverem as suas maquetes, de 

acordo com as características especificas das suas notas e dos seus artistas. É de 

salientar que as notas das diferentes casas impressoras espalhadas pelo mundo, 

distinguiam-se pelo seu estilo próprio. 

Com Luís Filipe de Abreu esta situação altera-se já que lhes é imposto que 

seguissem rigorosamente as características da maquete inicial por ele concebida e que 

era acompanhada das respectivas artes finais de cada um dos seus componentes. Esta 

posição foi difícil de aceitar por parte das diferentes empresas, pois a maquete 

continuou a ser encarada como uma sugestão e as empresas continuaram a fazer 

contrapropostas, situação que foi difícil de ultrapassar. Segundo Luís Filipe de Abreu, 

“O Banco de Portugal era muito exigente quanto a especificações técnicas que tinham 

implicação na qualidade, segurança e quanto a custos obviamente. Quanto a gosto 

estético também, certamente, mas sem limitações rígidas
394

”.  
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 A nota de 1.000$00, de Teófilo Braga, feita pela empresa Thomas de La Rue, 

é um bom exemplo disso. As maquetes eram apresentadas ao Banco por um 

representante da empresa, sem qualquer formação artística, que contestava 

insistentemente as maquetes iniciais e indicações recebidas de Luís Filipe de Abreu, 

alegando que as mesmas eram impossíveis de reproduzir. Em alternativa, apresentava 

as suas próprias maquetes, bastante diferentes das originais
395

. Devido a essa 

insistência na inviabilidade de persecução do seu trabalho, Luís Filipe de Abreu 

deslocou-se a Londres para reunir com os designers da Thomas de La Rue, que 

continuavam a afirmar que não era possível pôr em prática a maquete inicialmente 

aprovada. Esta situação apenas foi ultrapassada com a intervenção de Derek Lowther, 

com formação artística, que serviu de intermediário neste processo e finalmente 

procedeu-se à produção da referida nota
396

. 

As notas de Luís Filipe de Abreu estiveram em circulação até á entrada do Euro. 

O Euro entrou em circulação
397

 a 1 de Janeiro de 2002 a as suas notas são iguais para 

todos os países da União Europeia, ao contrário das moedas, que apresentam uma face 

europeia e outra nacional. 

 Em Novembro de 1994 foi constituído um grupo de trabalho europeu, ao qual 

pertencia José Pedro Martins Barata
398

, na qualidade de Presidente do Centro 

Português de Design, com o objectivo de apresentar propostas de tema para o desenho 

da série de notas de euro. Depois de muito debate e discussão, os temas seleccionados 

foram Épocas e Estilos na Europa
399

 e Desenho abstracto/moderno
 400

. Foi então 
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elaborado um documento com critérios e orientações de concepção “a cumprir pelos 

desenhadores, para além de serem atractivas, fáceis de reconhecer e difíceis de 

falsificar, as notas precisavam de incorporar elementos de seguranças em certas 

posições, ter determinadas cores e exibir algarismos representativos do valor 

marcadamente contrastantes
401

”.  

Seguidamente abriu-se um concurso para a elaboração das maquetes iniciais, 

sendo solicitado “(…) que, no prazo de sete meses, apresentassem desenhos inspirados 

num ou em ambos os temas para a série de notas completa. Cópias a cores das propostas 

seriam apresentadas ao Conselho do Instituto Monetário Europeu mas, como as técnicas 

não foram especificadas, alguns desenhadores produziram pinturas ou desenhos feitos à 

mão e, outros, desenhos gerados por computador. (…) Até à data de fecho do concurso, 

13 de Setembro de 1996, um total de 29 desenhadores ou equipas de desenho 

apresentaram 27 propostas inspiradas no tema «tradicional» e 17 inspiradas no tema 

«moderno»”
 402

. 

Luís Filipe de Abreu participou neste concurso, com maquetes elaboradas 

através de programas informáticos. “Inicialmente, a série de desenhos foi escolhida 

em função do seu conceito e não da sua beleza. Combinando a classificação do júri 

com a resposta do público na sondagem de opinião, o desenho apresentado por Kalina 

saiu vencedor
403

”. O desenho das notas de euro assenta na base de três elementos 

arquitectónicos: portas, janelas e pontes, que pertencem a períodos concretos da 

história da cultura Europeia. As épocas representadas são: 5€ clássico, 10€ Românico, 

20€ Gótico, 50€ Renascimento, 100€ Barroco e Rococó, 200€ Arquitectura de ferro e 
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vidro e 500€ a Arquitectura Moderna do séc. XX. Os diferentes elementos 

arquitectónicos desenhados nas notas não correspondem a nenhuma construção 

específica de modo a não distinguir nenhum país em concreto
404

. 

 

 

 

23 - Luís Filipe de Abreu. Estudo para fundo de nota tendo por base motivos arquitectónicos. Elaborado através de 

computador. 

 

Verificamos que, com o desenho das notas de euro, se voltou novamente aos 

motivos imaginários sem relação com a vida real, não fazendo referência a lugares ou 

acontecimentos concretos, exactamente ao contrário da tradição que se observava na 

Europa, nos últimos anos do séc. XX. Segundo Teresa Tortella
405

, devido á dificuldade 

de se encontrar temas ou personagens comuns a todos os países, voltou-se aos motivos 

alegóricos e simbólicos, representando isso uma renúncia voluntária a um privilégio de 

independência e soberania, reclamada até então pelos governantes dos vários países da 

União Europeia. 
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  1ª Série – Personalidades Históricas 2.1.

O Banco de Portugal
406

estabeleceu a temática, as especificações técnicas, a 

medidas, a cor e as técnicas de segurança aplicadas a esta série, que apresenta ainda 

marcas especiais de relevo, impresso em talho-doce, destinadas a invisuais. 

Para Luís Filipe de Abreu esta primeira série (em relação à segunda série) é mais 

pessoal, mais criativa e teve um maior impacto junto da população
407

. Neste primeiro 

projecto, como já referido, as notas portuguesas fizeram uma viragem no seu rumo. O 

autor deixa de fazer apenas as maquetes iniciais e passa a participar em todas as fases da 

execução do projecto, numa participação directa.  

Em alguns países estrangeiros as notas eram assinadas pelos seus autores. Em 

Portugal isto só tinha acontecido com Louis Eugéne Mouchon
408

 e, passado cerca de 

setenta anos, com a nota de 5.000$00, Ch2, Luís Filipe de Abreu fez com que esta 

prática se retomasse. De início esta prática foi alvo de alguma relutância, mas 

prevaleceu o respeito pelo autor e a maior parte das notas passaram a ser discretamente 

assinadas. Tão discretamente que por vezes não se repara na menção ao nome do autor, 

integrada num desenho criado com essa intencionalidade, como é o caso observável na 

nota de 10.000$00 Ch1, dedicada a Egas Moniz. 

 

       

24 - Luís Filipe de Abreu. Desenho a grafite para nota de 10.000$00, Ch1, Egas Moniz 

25 - Luís Filipe de Abreu. Pormenores de desenho a grafite, onde são visíveis as respectivas iniciais. 
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 Nota de 100$00 – Ch9 – Fernando Pessoa 2.1.1.

 

 

Notas com maquete inicial de Luís Filipe de Abreu 

Emissão Valor/Chapa 
Dimensão 

mm 

Personalidade/Monumento Originação 

Impressão 
Frente Verso 

1987 100$00 Ch9 149x75 Fernando Pessoa 

(1888-1935) 

Emaranhado de fitas 

com heterónimos 

Thomas de La Rue & 

Ltd, Inglaterra 

1987 5.000$00 CH2 

e 2A 

170x75 Antero de Quental 

(1842-1891)  

Emaranhado de mãos 

com cordas e 

grilhetas 

Thomas de La Rue & 

Ltd, Inglaterra 

1988 500$00 Ch2 156x74 João Xavier 

Mouzinho Silveira 

(1789-1849) 

Agricultura A B Tumba Bruk, 

Suécia 

1988 1.000$00 Ch12 163x75 Teófilo de Braga 

(1843-1924) 

Capitel românico  Thomas de La Rue & 

Ltd, Inglaterra 

1989 10.000$00 Ch1 177x75 Prof. Egas Moniz  

(1874-1955)  

Alegoria da vida e 

morte 

Medalha Prémio 

Nobel 

British American 

Bank Note, Inc, 

Canadá 

1991 2.000$00 Ch1 166,5x75 Bartolomeu Dias409 

(?- 1500)  

Caravela vela latina, 

Cabo da Boa 

Esperança, esfera 

armilar, padrão dos 

Descobrimentos e 

outros temas 

náuticos 

Originação: Komori 

Currency Technology, 

UK, Ltd, Inglaterra 

Impressão: British 

Amarican Bank Note, 

Inc, Canadá 
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Esta nota de 100$00, chapa 9, com a efígie de Fernando Pessoa (1888-1935), vem 

fechar o ciclo das notas deste valor. Foi a primeira nota a entrar em circulação, com 

maquete inicial de Luís Filipe de Abreu e aprovadas em Comissão Executiva Geral, de 

26 de Agosto de 1980
410

, de um conjunto de quatro.  

 

26- Luís Filipe de Abreu. Retrato de Fernando Pessoa, a grafite, para a nota de 100$00, Ch9. 

 

Luís Filipe de Abreu desenhou todos os elementos presentes nesta nota. No seu 

processo podemos observar o retrato a grafite, de uma enorme beleza, de Fernando 

Pessoa, que serviu de base para a gravura a talho-doce. Segundo Luís Filipe de Abreu foi 

o “inglês Stanley Dowbtfire que se ocupou do retrato de Fernando Pessoa e respectiva 

vinheta, fazendo sem esforço a adaptação aos meus originais onde outros falharam
411

”. 

 



 

   
  Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

 
145 

 

 

No verso da nota podemos analisar um desenho de fitas com os heterónimos de Fernando 

Pessoa, que envolvem um desenho pentagonal do registo frente/verso.  

Para produzir esta nota, foram convidadas várias firmas para participar no 

concurso: Orell Füssili; Bradbury Wilkinson; Gieseke and Deurient; Setelipaine-

Sedeltryckeriet e Thomas De La Rue. Foi adjudicada a esta última. 

Observando as maquetes enviadas a concurso pelas firmas acima identificadas, 

observamos que, apesar de tentarem ser fiéis à maquete inicial de Luís Filipe de Abreu 

em termos de colocação dos elementos principais, revelam grandes diferenças em 

relação ao preenchimento de fundos, nomeadamente desenhos, cores e tons
412

. 

Nalgumas maquetes já se observa algum trabalho de impressão, noutras verifica-se que 

foi utilizada a técnica do lápis de cor, outra aguarela e tira-linhas e outra apresenta 

separação de cores e indicação de colocação dos elementos de segurança
413

. Nenhuma 

das seis maquetes observadas foi a aprovada.  

Nesta nota observa-se
414

: Frente: “Estampagem a talho-doce a três cores, da 

efígie do poeta Fernando Pessoa, tendo o azul como cor predominante, trabalhos 

trapezoidais de linha cheia, dísticos, três linhas micro impressas e no canto inferior 

esquerdo duas barras verticais para identificação de invisuais. Fundo a offset 

simultâneo, com evolução da cor azul ao amarelo ocre, pelo processo íris. À esquerda 

uma rosácea de centro pentagonal branco, elemento de registo frente/verso
415

”. 

O fabrico do papel para esta nota foi adjudicado a Papierfabrik Louisenthal 

GMBH-Security Printing, da Alemanha. Apresenta a efígie de Fernando Pessoa, com a 

particularidade de estar com a cabeça descoberta. Observamos “um filete de segurança 

microimpresso com a palavra Portugal e, quando sob a incidência da luz ultravioleta, 

fibras fluorescentes vermelhas e verdes sobre toda a superfície
416

”.  
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Tem a dimensão de 149x75mm, a sua primeira emissão ocorreu a 17 de Julho de 

1987 e foi retirada de circulação a 31 de Janeiro de 1992
417

. 

 

 

 Nota de 5.000$00 - Ch2 e 2A - Antero de Quental 2.1.2.

 

 

 

Luís Filipe de Abreu, nesta nota de 5.000$00, Ch2 e 2A, em que figura Antero 

de Quental (1842-1891), utilizou o guache no desenho da efígie e, nas mãos que se 

encontram no verso da nota, empregou a grafite utilizando diferentes durezas de mina, 

proporcionam diferentes tipos de expressão. Mais uma vez foi o gravador inglês Stanley 

Dowbtfire, que elaborou a buril a gravura de Antero de Quental
418

 assim como a 

respectiva vinheta. Para Luís Filipe de Abreu esta é a sua nota mais bem conseguida
419
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27- Luís Filipe de Abreu. Estudo a grafite para vinheta da nota de 5.000$00, Ch2 e 2A, Antero de Quental. 

 

Para além da gravura a talho-doce da efígie, outros elementos na frente da nota 

tiveram o mesmo tratamento, como é o caso das pombas que simbolizam liberdade e 

justiça social
420

, o escudo nacional, as linhas horizontais microimpressas e três círculos 

para identificação pelos invisuais colocados no canto inferior esquerdo. O fundo é 

impresso a offset com desenhos numismáticos. No verso da nota, impresso a talho-doce, 

vemos o motivo central, mãos dispostas em círculo segurando cordas e grilhetas (como 

símbolo do esforço conjugado para a liberdade e para o trabalho), os dísticos, pombas e 

linhas horizontais microimpressas.  

Os trabalhos para a realização desta nota, após concurso, foram adjudicados à 

empresa Inglesa Thomas de La Rue, quer para a originação quer para a impressão. O 

papel foi encomendado aos papeleiros Franceses Office Français des Papiers 

Fiduciaires et Surfins (uma divisão da empresa Arjomari Prioux) e apresenta como 

marca de água uma redução da efígie, assim como um filete de segurança 

microimpresso com o dístico “Portugal”
421

.  

Esta nota tem a dimensão de 170x75mm, a sua primeira emissão ocorreu a 7 de 

Agosto de 1987 e foi retirada de circulação a 31 de Dezembro de 1997
422

. 
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 Nota de 500$00 - Ch12 - João Xavier Mouzinho Silveira 2.1.3.

 

 
 

 

 

João Xavier Mouzinho Silveira (1780-1849) foi a figura escolhida para figurar 

nesta nota de 500$00, Ch12. Luís Filipe de Abreu associou a imagem do estadista 

português à agricultura, à transformação da terra inculta em cultivada, sendo este o tema 

que aparece subjacente a todas os seus desenhos. 

Na frente da nota, para além da efígie, também foi utilizada a gravura a talho-doce 

para o escudo nacional, para os dísticos e para a marca circular para invisuais. No fundo 

impresso em offset observa-se um desenho numismático, com padrões geométricos, 

representando espigas de trigo (símbolo da terra cultivada) e cardos (símbolo da terra 

inculta). No verso da nota sobressai uma composição com o tema mais uma vez referente 

à agricultura, observando-se espigas, girassóis e parras, numa alusão ao vinho (produto 

que também esteve em causa durante a reforma de Mouzinho da Silveira
423

). 
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A originação, segundo Luís Filipe de Abreu
424

, foi realizada pelo gravador inglês 

Alan Dow. Tanto a realização das chapas, como a impressão e fabrico do papel foram 

adjudicada à empresa Sueca AB Tumba Bruk. Na marca de água está representada a efígie 

de Mouzinho da Silveira e, incorporado no papel, “um filete de segurança microimpresso 

com o dístico “Portugal” e, quando sob a incidência da luz ultravioleta, fibras florescentes 

vermelhas e verdes distribuídas ao acaso por toda a superfície ficam visíveis
425

”. 

 Esta nota tem a dimensão de 156x74mm, a sua primeira emissão ocorreu a 7 de 

Outubro de 1988 e foi retirada de circulação a 30 de Abril de 1998
426

. 

Não foi possível aceder ao processo desta nota. 

 

 

 Nota de 1.000$00 - Ch12 – Teófilo de Braga 2.1.4.
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Na nota de 1.000$00, Ch12, com efígie de Teófilo de Braga (1843-1924), Luís 

Filipe de Abreu baseou os seus desenhos em elementos moçárabes “o escudo nacional, 

dísticos, linhas microimpressas (…) e duas marcas de forma quadrada para leitura por 

invisuais
427

”, que, assim como a efígie, foram impressos calcograficamente. O fundo, 

impresso em offset, “apresenta um escudo de Portugal da dinastia de Avis e uma rosácea 

quadrilobada de características medievais
428

”. No verso da nota apresenta-se impresso, 

através de gravura a talho-doce, ao centro, o desenho de um capitel
429

 românico
430

 do 

século XII
431

, assim como os dísticos e linhas microimpressas. O fundo, mais uma vez, 

é impresso a offset com desenho numismático apresentando “uma rosácea com figuras 

alusivas ao canto, música, dança e poesia, em registo perfeito com a rosácea da 

frente
432

”. 
 

      

28 - Capitel Sereia-Peixe, Séc. XII, que inspirou o desenho de Luís Filipe de Abreu 

29 - Gravura a talho-doce com base no desenho de Luís Filipe de Abreu, inspirado no Capitel Sereia-Peixe - Séc. XII 
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Esta nota tem a dimensão de 163x75mm. A sua primeira emissão ocorreu a 14 

de Julho de 1988, apesar de ter sido aprovada, como nota de reserva, pela Comissão 

Executiva Geral em Janeiro de 1979. Foi retirada de circulação a 31 de Dezembro de 

1997
433

. Não foi possível aceder ao processo desta nota. 

 

 Nota de 10.000$00 - Ch1 – Egas Moniz 2.1.5.

 

 

 

Esta nota foi de 10.000$00, Ch1, com a efígie de Egas Moniz, prémio Nobel da 

Medicina em 1949, foi a primeira a ser criada para um novo valor facial de 10.000$00.  

Observando o original de Luís Filipe de Abreu sobre a efígie de Egas Moniz, 

verificamos que é um desenho sobre papel, a lápis de grafite de diferentes durezas, 

assinado, datado (1985) e com legenda identificativa da personalidade retratada. 

Também se encontra assinalada a redução pretendida, de 18cm para 3,2cm. É um 

desenho em que estão bem marcadas as zonas de claro/escuro, dadas através das 
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diferentes durezas de minas, da pressão do lápis sobre o papel e pelo cruzamento de 

traços. A maioria dos traços são paralelos, marcados de cima para baixo, na oblíqua. 

 

30 - Luís Filipe de Abreu. Efígie a grafite de Egas Moniz. 

 

 

31 - Luís Filipe de Abreu. Desenho a grafite para nota de 10.000$00 Ch1 
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Em relação ao desenho das três serpentes verificamos que Luís Filipe de Abreu 

utilizou também a grafite de diversas durezas, assim como caneta preta para as zonas de 

maior sombra. Neste desenho observamos três serpentes enroladas à volta de um cálice 

transbordante de um líquido de onde emerge uma “árvore da vida
434

”, de ramos 

entrelaçados, com folhagens e flores, que são mordidas por duas das serpentes, cujas 

cabeças se encontram na parte de cima do desenho. Ao virar o desenho podemos 

observar o monograma de Luís Filipe de Abreu nos ramos entrelaçados da árvore da 

vida, no lado direito (já referenciado anteriormente).  

Outro dos desenhos efectuados para o fundo da nota representa linhas curvas 

muito finas, entrelaçadas, realizadas a tinta da china sobre acetato. Este desenho aparece 

reproduzido em três formatos diferentes. Um mais elaborado e com as linhas paralelas 

mais juntas, outro onde é possível identificar algumas simetrias e outro ainda em que 

parece haver um certo desacerto. Há ainda um padrão, também com o desenho a preto 

sobre acetato, de linhas finas com fundos abertos onde são visíveis elementos 

associados à medicina: o cálice, as serpentes e a flor-de-lis.  

 

 

32 - Luís Filipe de Abreu. Micro padrão. Arte final a tinta-da-china sobre acetato 
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33 - Luís Filipe de Abreu. Micro padrão. Arte final a tinta-da-china sobre acetato 
 

   

34 - Luís Filipe de Abreu. Micro padrão. Arte final a tinta-da-china sobre acetato 

 

 
 

35 - Luís Filipe de Abreu. Arte final a tinta-da-china sobre acetato 
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36 - Luís Filipe de Abreu. Arte final a tinta-da-china sobre acetato 

 

 

Foi observada uma maquete
435

, realizada a partir da maquete inicial, feita a 

aguarela e técnica mista, pela empresa Joh. Enschedé en Zonen. Esta maqueta, com 

algumas semelhanças com o projecto inicial, não foi aprovada por não respeitar 

criteriosamente os desenhos que lhe foram apresentados. É evidente uma preocupação 

com a não alteração das posições dos elementos principais mas não tanto com o seu 

tamanho e características, assim como com os restantes desenhos, que não 

correspondem ao que lhes havia sido apresentado por Luís Filipe de Abreu. 

Foi apresentada outra proposta pela empresa Thomas De La Rue, datada de 7 de 

Novembro de 1986, em que, uma vez mais, os temas principais estão colocados nos 

locais assinalados na maquete inicial, mas apresentando alterações em relação ao 

desenhos e cores pretendidas.  

Como referido, no processo desta nota constam três maquetes não aprovadas, de 

Orell Füssli, de Joh. Enschedé en Zonen e de Thomas De La Rue. Esta nota foi 

adjudicada à firma canadiana British American Note, Inc, Ottawa
436

, não se encontrando 

no processo a maquete aprovada. 
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A nota tem os tons de castanho e vermelho escuro e, na frente, está representada 

a efígie a talho-doce do Professor Egas Moniz. Os dísticos, linhas microimpressas com 

os dizeres “Banco de Portugal” e “dez mil escudos”, assim como a representação do 

sistema vascular e um corte do cérebro humano, também estão impressos a talho-doce. 

No fundo da nota, em que se utiliza a técnica de offset simultâneo a três cores com 

amarelo e ocre em predominância, observamos um desenho inspirado na medicina 

assim como uma visão parcial do caduceu
437

 que faz registo complementar no verso, 

quando observado à transparência. 

 No verso da nota, foi utilizada a impressão a talho-doce (a vermelho escuro, 

verde e preto), na composição alegórica da vida/morte (representada pelas serpentes, 

vaso e árvore da vida), na medalha do Prémio Nobel da Medicina, assim como nos 

dísticos e linha microimpressas com os dizeres “Banco de Portugal” e “dez mil 

escudos”. No canto inferior direito,está impresso, a talho-doce, um duplo L, que facilita 

a leitura dos invisuais. O offset a três cores simultâneas, em iris, foi aplicado no fundo 

onde é visível uma composição semelhante à aplicada na frente da nota
438

. 

Após concurso, o fabrico do papel foi adjudicado à firma Inglesa Portals 

Limited, e tem como marca de água a mesma efígie, em redução. “Como características 

especiais observamos um filete de segurança microimpresso com a palavra “Portugal” 

sobre base florescente vermelha e, por toda a superfície, são visíveis, sob incidência de 

luz ultravioleta, fibras florescentes vermelhas e verdes, distribuídas arbitrariamente
439

”. 

Tem a dimensão de 177x75mm e a sua primeira emissão ocorreu a 15 de Maio 

de 1989. Foi retirada de circulação a 31 de Dezembro de 1997
440

. 
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 Nota de 2.000$00 - Ch1 – Bartolomeu Dias 2.1.6.

 
 

 

 

Esta nota de 2.000$00, Ch1, com a efígie de Bartolomeu Dias (1450-1500), foi 

por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal a primeira nota 

com o valor facial de 2.000$00. 

Considerada fora desta primeira série, obteve grande sucesso junto do público, 

devido ao formato e à espectacularidade, servindo de impulso para a decisão de realizar 

uma nova série de notas comemorativas dos Descobrimentos Portugueses
441

. 

A efígie de Bartolomeu Dias
442

, dado não haver qualquer retrato conhecido deste 

navegador português, foi totalmente inventada por Luís Filipe de Abreu
443

 

representando um jovem comandante. 
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Luís Filipe de Abreu refere que, na gravura a talho-doce desta nota, existe um 

grande desfasamento do original por si desenhado
444

. O artista intermédio não 

conseguiu transmitir a riqueza do seu desenho, verificando-se um grande afastamento, o 

que é possível de observar nas duas imagens seguintes. Estes problemas fazem parte do 

processo, não houve a possibilidade de acompanhar de perto os eventuais desvios a 

partir dos originais. 

 

      

37 - Luís Filipe de Abreu. Estudo para a efígie de Bartolomeu Dias executado a grafite e tinta-da-china 

38 - Pormenor da nota de 2.000$00, Ch1, representando a efígie de Bartolomeu Dias, impressa a talho-doce 

 

 Segundo Mário Rui de Sousa e Silva
445

 “ a estampagem calcográfica da frente, 

(…) inclui a efígie de Bartolomeu Dias, um astrolábio, ornamentos, dísticos, uma 

rosácea na metade inferior direita, com a imagem latente de uma cruz de Cristo, (…) e 

no canto inferior esquerdo, o desenho de uma vela latina, para identificação por 

invisuais. O fundo, em offset simultâneo a quatro cores, inclui as Armas Reais de D. 

João II, rosa-dos-ventos, motivos inspirados na cruz de Cristo, o desenho de um cabo de 

amarração a todo o comprimento (…). A estampagem a talho-doce no verso (…) mostra 

uma caravela de velas latinas, o Cabo da Boa Esperança, esfera armilar, ornamentos, 
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dísticos, (…) o fundo do verso, em offset simultâneo a quatro cores (…) é constituído 

por temas náuticos e um mapa do continente africano”. 

Seguindo os processos habituais do Banco, a produção desta nota foi adjudicada 

às seguintes empresas
446

: originação à Komori Currency Technology U.K., Inglaterra; 

impressão à British American Bank Note, Canadá. Esta foi a primeira nota em que os 

trabalhos de originação e impressão não foram efectuados pela mesma empresa. 

O papel, adjudicado à empresa papeleira VHP-Veiligheidspapierfabrriek 

Ugchelen bv, Holanda, tem no lado direito da nota como marca de água a mesma 

efígie em redução, representando Bartolomeu Dias, um filete de segurança, a palavra 

“Portugal” microimpressa e ainda, “espalhadas ao acaso por toda a superfície, fibras 

florescentes vermelhas e verdes, visíveis quando sob a incidência da luz 

ultravioleta
447

”. 

Esta nota, com a dimensão de 166,5x75mm, teve a sua primeira emissão a 1 de 

Agosto de 1991 e foi retirada de circulação a 31 de Dezembro de 1997.  
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 Segunda Série – Notas comemorativas dos Descobrimentos Portugueses 2.2.

Em 1996 o Banco de Portugal comemorou os seus 150 anos de existência
448

, 

coexistindo este facto com as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses
449

. Estes 

dois acontecimentos, aliados à necessidade de impressão de novas notas com os 

elementos de segurança uniformizados, originou esta série de cinco notas, 

comemorativas desta grande epopeia - Os Descobrimentos Portugueses
450

.  

O Banco de Portugal sempre tinha optado por homenagear figuras importantes da 

nossa história, escolhendo-as não em função de uma época, data ou acontecimento mas 

sim aleatoriamente, de acordo com as características de cada personagem escolhida. 

“Presidiu igualmente à concepção das novas notas o propósito de estimular o 

público a observá-las e a identificar a sua autenticidade, através da sistematização e 

posicionamento dos elementos de segurança básicos nos mesmos espaços relativos das 

notas. Acresce a essa facilidade de identificação da autenticidade das notas pelo público 

a circunstância de as mesmas se apresentarem com coloração distinta, normalizadas, 

com dimensões mais reduzidas e adicionadas de novas medidas de seguranças 

visíveis”
451

. 

É de salientar que esta é a primeira vez que o Banco de Portugal realiza uma 

série com o objectivo de lançar todas as notas simultaneamente
452

.  
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Também pela primeira vez na história do Banco de Portugal, o autor, neste caso 

Luís Filipe de Abreu, foi consultado sobre a escolha das personagens a inserir
453

. 

Começou por fazer algumas sugestões, elaborando uma lista com as personagens que, 

segundo ele, mais se destacavam no panorama dos Descobrimentos Portugueses. A 

personagem de Pedro Nunes, apesar de também considerar importante, foi preterida por 

João de Barros
454

. Nesta altura colocou-se o problema da nota já emitida de Bartolomeu 

Dias, pois apesar de ainda estar em circulação, já existiam poucos exemplares na posse 

do Banco, sendo necessária uma reimpressão. Analisando estes factos, optou-se por 

incluir esta personalidade na 2ª Série, elaborando-se uma nova maqueta inicial.  

Segundo Luís Filipe de Abreu esta série foi realizada num curto espaço de tempo 

e teve como base a nova maquete para a nota de Bartolomeu Dias. Vive muito do 

revivalismo da época, bem presente no desenho de letra e na inclusão de legendas. As 

ideias que a impulsionaram estavam ligadas a um carácter historicista. Toda a 

documentação e iconografia existente era muito rica e atractiva, pelo que decidiu que esta 

segunda série seria realizada com base em casos concretos visuais, como objectos, 

motivos arquitectónicos, iluminuras, etc. Com isto, todos os elementos constantes desta 

série partem de imagens reais, tratadas criativamente por Luís Filipe de Abreu, 

denotando-se um grande esforço em basear todos os elementos, quer os retratos quer os 

restantes desenhos (desde os que mais se destacam aos menos visíveis), em peças 

existentes no nosso património arquitectónico e imagético relacionados com este período. 

É de referenciar que nesta série, todo o trabalho de originação foi atribuído á 

mesma casa, De La Rue Giori, na Suiça, o que facilitou muito a boa execução do trabalho, 

ajudando a manter a unidade gráfica tão desejada. Luís Filipe de Abreu
455

 salienta a 

colaboração importantíssima de Renato Manfredi, designer e autor, que dirigiu o serviço 

desta empresa, assim como do gravador polaco Ceslaw Slania, por muitos considerado o 

maior no seu tempo, que gravou todos os retratos e vinhetas desta série. O Banco de 

Portugal só abriu concurso para a impressão e para a fabricação do papel. 
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Esta foi a última série de notas portuguesas emitidas permanecendo em vigência 

até à entrada do euro. Foram cinco notas dedicadas a importantes navegadores da época 

dos Descobrimentos Portugueses. 

 

 

Nesta série encontramos os seguintes elementos de segurança identificáveis pelo 

público: “1. Registo frente/verso: constituído por desenhos parciais estilizados, 

impressos em cada uma das faces, que quando a nota é observada à transparência a 

reconstituem; 2. Imagem latente: constituída pelo valor da denominação, é visível 

quando se observa a nota segundo uma visão rasante; 3. Marca de água: com figura 

igual à efígie, mas reduzida, sendo obtida por diferenças de espessura do papel e 

Notas com maquete inicial de Luís Filipe de Abreu - Série Descobrimentos Portugueses  

Emissão Valor/Chapa 
Dimen

são 

mm 

Personalidade/Monumento Originação 

Impressão Frente Verso 

1995 2.000$00 Ch2 139x68 Bartolomeu Dias  

(1450-1500) 

Caravela de Velas 

Latinas, carta de 

Henricus Marellus 

Germanus, Padrão de 

São Gregório e outros 

temas náuticos 

Originação:  

De La Rue Giori, SA, Suiça   

Impressão: Gieseck & 

Devrient, Alemanha 

1995 5.000$00 Ch3 139x68 Vasco da Gama 

(1469-1524 

Nau  

Tapeçaria 

representando o 

encontro de Vasco da 

Gama com o Samorim 

de Calecute 

Originação:  

De La Rue Giori, SA,  

Suiça 

Impressão:   

Thomas de La Rue & Ltd, 

Inglaterra 

1996 1.000$00 Ch13 132x68 Pedro Alvares 

Cabral  

(1467-1520)  

Nau de Pedro Alvares 

Cabral Fauna e flora 

brasileiras 

Originação:  

De La Rue Giori, SA, Suiça   

Impressão:   

British American Banknote, 

Canadá 

1996 10.000$00 Ch2 153x75 Inf. D. Henrique 

(1394-1460)  

Iluminura de Crónica 

da Guiné de Gomes de 

Azurara, caravela, 

Cruz de Cristo 

Originação:  

De La Rue Giori, SA, Suiça 

Impressão:  Thomas de La 

Rue & Ltd,  Inglaterra 

1997 500$00 Ch13 125x68 João de Barros 

(1496-1590)  

Códice Imagens do 

Oriente no séc. XVI, 

Estudioso e Mercador 

Originação:  

De La Rue Giori, SA Suiça 

Impressão:  François-

Charles Oberthur 

Fuduciaire, França 
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observável à transparência; 4. Filete de segurança; 5. Fibras fluorescentes: de cor 

vermelha e verde, só visíveis sob luz ultravioleta; 6. Micro impressão: do dístico 

“Banco de Portugal” constituindo linhas definidoras no ombro da efígie; 7. Anti 

fotocopiadores a cor: impresso sobre a marca de água456”. 

 

 Nota de 2.000$00 - Ch2 – Bartolomeu Dias 2.2.1.

 

 

 

Esta nota de 2000$00, Ch2, foi a primeira a ser emitida, inserida na série 

comemorativa dos Descobrimentos Portugueses, recordando a passagem do Cabo da 

Boa Esperança por Bartolomeu Dias, grande navegador e descobridor Português do 

século XV. Como já referido, as características gráficas desta nota vieram influenciar 

conscientemente toda esta série dedicada aos Descobrimentos Portugueses
457

. 
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A anterior nota de 2.000$00, Ch1, sobre Bartolomeu Dias realizada por Luís 

Filipe de Abreu, ainda se encontrava em circulação, mas com formato e características 

diferentes. Neste novo desenho da nota encontramos alguns elementos que se repetem 

intencionalmente, mantendo-se também um esquema de cor aproximado, que acentua o 

parentesco. O desenho que serviu de base à gravura a talho-doce da efígie foi o mesmo 

utilizado na anterior nota dedicada a esta personagem, mas realizado por outro gravador, 

sendo muito mais fiel ao desenho original. 

 

      

39 - Luís Filipe de Abreu. Estudo para a efígie de Bartolomeu Dias executado a grafite e tinta-da-china  

40 - Pormenor da nota de 2.000$00, Ch2, representando a efígie de Bartolomeu Dias, impressa a talho-doce 

 

 

41 – Luís Filipe de Abreu. Estudo para maquete inicial da nota de 2.000$00, Ch2, Bartolomeu Dias 
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Luís Filipe de Abreu fez a maquete inicial desta nota recolhendo elementos da 

nota já em circulação, como referido anteriormente, desenhando novos elementos, 

partindo sempre de uma rigorosa pesquisa iconográfica e interpretação temática. 

A maquete inicial, a aguarela, apresenta grande leveza e enorme riqueza de 

transparências, servindo de base para todos os estudos posteriores.   

No Diário da República
458

 podemos ler a seguinte descrição desta nota de 

2.000$00: “A) Frente da nota. Distinguem-se na frente da nota três zonas bem 

delimitadas: Na parte esquerda, uma zona constituída por uma impressão de um fundo 

anti scanner e que cobre a marca de água, sendo limitada à sua direita por uma banda 

vertical em impressão talha doce, com um desenho inspirado nos motivos de cordas e 

nós frequentes na arte manuelina. Nesta distinguem-se o dístico «2000» em caracteres 

abertos na parte inferior e a mostrando o valor 2000. À esquerda desta banda vertical e 

na zona inferior sobre o fundo anti-scanner, desenho parcial de uma cruz de Cristo que 

funciona como registo frente/verso, com desenho complementar impresso no verso da 

nota. À sua direita, na parte inferior e segundo a vertical, o dístico «CH.2», 

identificativo do desenho da nota; Uma zona central, constituída por um fundo 

decorativo policromático sugerido pela cartografia iluminada, misto de «rosas-dos-

ventos» e linhas de rumo, servindo de pretexto para mutações de tons, destacando-se um 

medalhão com escudo baseado na moeda «Justo» do tempo de D. João II e um 

astrolábio. Na parte superior, a legenda «Banco de Portugal» impressa a talha doce. 

Verticalmente e à direita da linha média N/S, o filete de segurança em janela; Na parte 

direita, e sobre um fundo idêntico ao da zona central, a efígie de Bartolomeu Dias, 

impressa em talha doce, delimitada por enquadramento rectilíneo. No canto superior 

direito da nota, e na continuação da gravação da efígie, o dístico «2 mil/escudos». Um 

dístico «Bartolomeu Dias 1450-1500» aparece verticalmente e justaposto ao 

enquadramento na zona superior esquerda. Algumas linhas definidoras do ombro da 

efígie são constituídas pelo dístico «Banco de Portugal» microimpresso. B) Verso da 

nota: Ocupando um pouco mais de dois terços da nota, e sobre a esquerda, um fundo 

decorativo policromático, tendo, como motivos, o mapa Martellus, o padrão de São 
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Gregório
459

, a roda do «Regimento para Tomar a Altura pela Estrela do Norte» e 

compasso. Sobreimpressa ao fundo anterior, uma gravura talho-doce de uma caravela. 

Na zona inferior esquerda, uma banda desenvolvendo-se horizontalmente até ao bojo da 

caravela, com os versos d'Os Lusíadas - «Aqui toda a africana costa acabo/Neste meu 

nunca visto promontório» (Camões, Os Lusíadas). Nos cantos superior esquerdo e 

inferior direito os dísticos «2000», bem como no canto superior direito o dístico «Banco 

de Portugal», são impressos a talha doce. Na parte direita, com marca de água e o 

desenho complementar da cruz de Cristo funcionando como registo frente/verso”. 
 

 

42 - Moeda "Justo" de D. João II 

 

 

43 - Henricus Martellus Germanus. Mapa Mundi de 1489, ilustrando as viagens de Diogo Cão e Bartolomeu Dias. 

Biblioteca Britânica. 

 

Todos os elementos que fazem parte integrante desta nota foram rigorosamente 

desenhados (elaboração de artes finais), começando pelo lettering, passando pela efígie 

e terminando nos fundos. O autor deixa de ser apenas autor das maquetes e passa a ser 

autor das próprias artes-finais, envolvendo-se cada vez mais no processo.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Henricus_Martellus_Germanus_(Wirkungsjahre_1480-1496).jpg
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Após concurso, os trabalhos foram adjudicados às seguintes empresas
460

: 

originação a De La Rue Giori, SA, Suiça; impressão a Giesecke & Devrient, Alemanha e 

o papel a Papierfabrik Louisenthal, Alemanha. 

O papel utilizado é de algodão, com 85 g/m2 e tem como marca de água, a 

mesma efígie, em redução, de Bartolomeu Dias e um filete de segurança em janela com 

características magnéticas e com o texto «Portugal» em aberto. Sob luz ultravioleta 

apresenta um efeito arco-íris.  

Esta nota, com a dimensão de 139x68 mm, teve a sua primeira emissão a 21 de 

Setembro de 1995. Foi retirada de circulação a 28 de Fevereiro de 2002
461

.  

 

 

 Nota de 5.000$00 - Ch3 – Vasco da Gama 2.2.2.

 

 
 

Esta nota de 5.000$00, Ch3, com a efígie de Vasco da Gama (1460/9 – 1524), 

foi a segunda nota a ser emitida, inserida na série sobre os Descobrimentos Portugueses. 
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Nos desenhos de Luís Filipe de Abreu, Vasco da Gama está representado a três 

quartos com grandes barbas e bigode, com um turbante enfeitado com pérolas. Os 

desenhos apresentam enorme realismo e suavidade de traços revelando grandes 

capacidades técnicas.  

Observámos dois desenhos a grafite sobre vegetal da efígie de Vasco da Gama, 

ambos realizados sobre a mesma imagem de base. Um deles, em que é mais marcante as 

diferenças entre luz/sombra, apresenta um maior realismo e riqueza de pormenores. No 

outro, observa-se a geometrização de alguns elementos e linhas, como o turbante e rugas à 

volta dos olhos. Ambos estão sobre o mesmo tipo de suporte, o vegetal, diferindo a dureza 

das minas de grafite utilizada e a geometrização das formas.  

        

44 - Luís Filipe de Abreu. Dois desenhos a grafite representando Vasco da Gama 
 

                                                                                 
45 - Gravura a talho-doce realizada com base nos desenhos a grafite de Luís Filipe de Abreu 
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O retrato de Vasco da Gama foi baseado nos vários retratos que lhe são 

atribuídos, mas que são muitos diferentes entre si, sendo o que se encontra na 

Sociedade de Geografia o mais fiel, segundo alguns autores
462

. Estes desenhos têm 

como ponto de partida uma estilização de uma pintura representando Vasco da 

Gama
463

, existente no Museu Nacional de Arte Antiga, junto com outro retrato que se 

sabe ter sido mandado executar pela família, depois da sua morte
464

. Rafael Moreira
465

 

faz referência a um retrato de Vasco da Gama “tirado do que existia na Galeria dos 

Vice-Reis” colocado a 25 de Dezembro de 1597, quando da celebração do centenário 

da sua morte, no Salão da Câmara de Goa, em frente do de Afonso de Albuquerque, 

pelo seu bisneto, D. Francisco da Gama. 

Podemos também observar os desenhos a tinta-da-china sobre vegetal, que 

ilustram os fundos da nota. Um deles, inspirado num colunelo dos Jerónimos, traçado 

a aparo sobre quatro folhas vegetais, que formam uma trama complexa, quando 

sobrepostos. Para o desenho que tem por base um fragmento da tapeçaria flamenga, 

representando o encontro de Vasco da Gama com o Samorim de Calecute
466

, também 

foram utilizados os mesmos materiais
467

. 
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46 - Pormenor de Tapeçaria representando a chegada de Vasco da Gama a Calecute ou Cochim, que serviu de base ao 

desenho de Luís Filipe de Abreu. Colecção da Caixa Geral de Depósitos 

   

        

 

47 - Luís Filipe de Abreu. Três dos quatro desenhos a tinta-da-china baseados na tapeçaria representando a chegada 

de Vasco da Gama a Calecute ou Cochim 

 

                                                                                                                                               

 



 

   
  Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

 
171 

 

 

Mais uma vez constatamos que todos os elementos gráficos que constam nesta 

nota foram desenhados por Luís Filipe de Abreu, assim como as respectivas artes 

finais. 

Segue-se a transcrição da descrição das características desta nota como consta no 

Diário da República
468

: “A) Frente da nota - Distinguem-se na frente da nota três zonas 

bem delimitadas: Na parte esquerda, uma zona constituída por uma impressão de um 

fundo anti-scanner e que cobre a marca-de-água, sendo limitada à sua direita por uma 

banda vertical em impressão talha doce, com desenho inspirado em colunelo do claustro 

dos Jerónimos. Nesta distinguem-se o dístico «5000» em caracteres bem abertos na 

parte inferior e a «imagem latente» mostrando o valor 5000. À esquerda desta banda 

vertical e na zona inferior sobre o fundo anti-scanner, desenho parcial de uma cruz de 

Cristo que funciona como registo frente/verso, com desenho complementar impresso no 

verso da nota. À sua direita, na parte inferior e segundo a vertical, o dístico «CH.3», 

identificativo do desenho da nota; Uma zona central, constituída por um fundo 

decorativo policromático baseado no contorno da cruz de Cristo, servindo de pretexto 

para mutações de tons, destacando-se um medalhão representando uma coroa de louros 

com cruz de Cristo no centro (pedra de fecho existente no claustro dos Jerónimos) e 

uma «esfera armilar». Na parte superior, a legenda «Banco de Portugal» impressa em 

talha doce. Verticalmente e à esquerda da linha média N/S, o filete de segurança; Na 

zona direita, em parte sobreposta ao fundo referido, a efígie de Vasco da Gama, 

impressa em talha doce. No canto superior direito da nota, e na continuação da gravação 

da efígie, o dístico «5 mil/escudos». Um dístico «Vasco da Gama - Índia 1498» aparece 

verticalmente e justaposto ao enquadramento na sua zona superior esquerda. As linhas 

definidoras da zona inferior da efígie e as que definem o seu enquadramento rectilíneo 

do lado esquerdo do retrato são constituídas pelo dístico «Vasco da Gama » disposto na 

vertical, em talha doce, sobre um fundo anti-scanner idêntico ao da parte esquerda. B) 

Verso da nota - Ocupando um pouco mais de dois terços da nota, e sobre a esquerda, um 

fundo decorativo policromático, tendo, como motivos, à esquerda, o encontro de Vasco 

da Gama com o samorim de Calecute segundo uma das tapeçarias de D. João de Castro, 
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ao centro, um desenho inspirado na pimenteira e, no extremo superior direito, o brasão 

de armas do conde da Vidigueira. Sobreimpresso ao fundo anterior, uma gravura em 

talha doce de uma nau. Na zona inferior esquerda, uma banda desenvolvendo-se 

horizontalmente até ao bojo da nau, com os versos d'Os Lusíadas: Tal embaixada dava o 

capitão/A quem o rei gentio respondia/Que, em ver embaixadores de Nação / Tão 

remota, / grão glória recebia/ (Camões, Os Lusíadas). Nos cantos superior esquerdo e 

inferior direito, os dísticos «5000». No canto superior direito, o dístico «Banco de 

Portugal». A parte direita tem a marca-de-água e o desenho complementar da cruz de 

Cristo funcionando como registo frente/verso”. 

A originação foi entregue à empresa De La Rue Giori, SA, Suiça, como estava 

estabelecido desde o princípio para esta série e apenas se estabeleceu concurso para a 

fabricação do papel e impressão. Os trabalhos foram adjudicados às seguintes 

empresas
469

: impressão – Thomas De La Rue and Company, Inglaterra e o papel a Arjo 

Wiggins, França. 

O papel utilizado é constituído por 100% de algodão, com 85 g/m2 e tem como 

marca de água, a mesma efígie na frente da nota, em redução, representando Vasco da 

Gama e uma «banda iridescente» vertical, com sobreposição parcial da efígie. 

Encontramos um filete de segurança com o texto «Portugal» que, sob luz ultravioleta, 

apresenta uma fluorescência vermelha. Quando observada sob luz ultravioleta, o papel 

apresenta fibras de cor vermelha e verde, podendo-se observar no verso uma 

fluorescência amarela integrada no fundo da nota e uma sobreimpressão constituída por 

três «rosas-dos-ventos», dispostas verticalmente. 

 Esta nota, com a dimensão de 146x 75 mm, teve a sua primeira emissão a 5 de 

Janeiro de 1995 e foi retirada de circulação a 28 de Fevereiro de 2002
470

.  
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 Nota de 1.000$00 - Ch13 – Pedro Alvares Cabral 2.2.3.

 

 
 

A nota de 1.000$00, Ch13, com a efígie de Pedro Alvares Cabral (1467 - 1520), 

é a terceira a ser emitida dentro desta série.  

A efígie de Pedro Alvares Cabral foi retirada de um relevo existente no claustro 

dos Jerónimos, identificado como sendo o seu retrato
471

.  
 

     
 

48 - Medalhão representando Pedro Álvares Cabral, esculpido no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa 

49 - Pormenor da efígie de Pedro Álvares Cabral, retirado da nota de 1.000$00 Ch.13 
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As características são descritas do seguinte modo no Diário da República
472

: “A) 

Frente da nota - Distinguem-se na frente da nota três zonas bem delimitadas: Na parte 

esquerda, uma zona constituída por uma impressão de um fundo anti-scanner e que 

cobre a marca de água, sendo limitada à sua direita por uma banda vertical em 

impressão talha doce, com desenho adaptado de um motivo decorativo de iluminura 

manuelina. Nesta distinguem-se o dístico «1000» em caracteres abertos na parte inferior 

e a «imagem latente» mostrando o valor 1000. À esquerda desta banda vertical e na 

zona inferior sobre o fundo anti-scanner, desenho parcial de uma cruz de Cristo, que 

funciona como registo frente/verso, com desenho complementar impresso no verso da 

nota. À sua direita, na parte inferior e segundo a vertical, o dístico «CH. 13», 

identificativo do desenho da nota; Uma zona central, constituída por um fundo 

decorativo policromático baseado em adaptação de motivos vegetalistas existentes em 

manuscritos iluminados, circundando medalhão com esfera armilar cercada de coroa de 

ramos e flores e a moeda «Português» do tempo de D. Manuel I, servindo de pretexto 

para mutações de tons. Na parte superior, a legenda «Banco de Portugal». Verticalmente 

e à esquerda da linha média N/S, o filete de segurança; Na parte direita, e sobre um 

fundo idêntico ao da zona central, a efígie de Pedro Álvares Cabral, impressa em talha 

doce, delimitada por um enquadramento rectangular. No canto superior direito a nota, e 

na continuação da gravação da efígie, o dístico «1000/escudos». Um dístico «Pedro 

Álvares Cabral Brasil 1500» aparece verticalmente e justaposto ao enquadramento na 

sua zona superior esquerda. Duas linhas definidoras do ombro da efígie microimpressas 

e definidas pelo dístico «Brasil» repetidamente. B) Verso da nota - Ocupando um pouco 

mais de dois terços da nota, e sobre a esquerda, um fundo decorativo policromático com 

desenho inspirado em elementos da flora brasileira, papagaios e outros animais. Na zona 

central superior, a cartela «Terra Brasilis» da carta de Lopo Homem. No canto superior 

direito deste fundo o brasão de armas dos Cabrais. Sobreimpresso ao fundo anterior, 

uma gravura em talha doce de uma nau, de desenho adaptado da representação da de 

Pedro Álvares Cabral e feita por Lizuarte de Abreu. Na zona inferior esquerda, uma fita 

desenvolvendo-se horizontalmente até ao bojo da nau, como excerto da carta de Pêro 
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Vaz de Caminha: «... a estender os olhos, não podíamos ver senão terra e 

arvoredos/Terra que nos parecia muito extensa». (Pêro Vaz de Caminha.) Nos cantos 

superior esquerdo e inferior direito, os dísticos «1000». No canto superior direito, o 

dístico «Banco de Portugal». A parte direita, com a marca de água e o desenho 

complementar da cruz de Cristo funcionando como registo frente/verso”. 

 

     

50 - Esfera armilar manuelina dos claustros do Mosteiro dos Jerónimos e que esteve na base do desenho de Luís 

Filipe de Abreu 

51 - Pormenor retirado da frente da nota de 1.000$00, Ch13, segundo desenho de Luís Filipe de Abreu 

 

52- A moeda designada por ‘Português' . Cunhada com ouro vindo de África, foi durante cerca de 70 anos a maior e a 

mais pesada moeda de ouro batida num país europeu e a primeira onde surgiu a Cruz da Ordem de Cristo 

 

 

53 - Lopo Homem, Atlas Miller de 1515-1519 - Mapa Terra Brasilis, imagem do Brasil onde se observa a fauna, a 

flora e os indígenas na extracção do pau-brasil. Esta imagem serviu de inspiração ao desenho para o fundo do verso 

desta nota, Paris, Bibliothèque Nationale 
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54 - Luís Filipe de Abreu. Pormenor para fundo desta nota 

 

 

55 - Livro de Lisuarte de Abreu. Armada de Pedro Alvares Cabral, 1500 

 

A originação foi entregue à empresa De La Rue Giori, SA, Suiça. O Banco de 

Portugal abriu concurso para a adjudicação do fabrico do papel e da sua impressão. Os 

trabalhos foram entregues às seguintes empresas
473

: a impressão à firma British 

American Banknote, Canadá e o papel a Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 

Espanha. 

O papel utilizado é constituído por 100% de algodão, com 85 g/m2 e tem, como 

marca de água, a mesma efígie, em redução, na frente da nota e uma «banda 

iridescente» vertical, com sobreposição parcial da efígie. Encontramos um filete de 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Armada_de_Pedro_Alvares_Cabral_1500_(livro_de_Lisuarte_de_Abreu).jpg
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segurança com o texto «Portugal» que, sob luz ultravioleta apresenta uma fluorescência 

vermelha. Quando observada sob luz ultravioleta, o papel apresenta fibras de cor 

vermelha e verde.  

Esta nota, com a dimensão de 132x 68 mm, teve a sua primeira emissão a 18 de 

Abril de 1996. Foi retirada de circulação a 28 de Fevereiro de 2002
474

. 

 Nota de 10.000$00 - Ch2 - Infante D. Henrique 2.2.4.

 

 

 

 

Esta nota de 10.000$00, Ch2, foi a quarta a ser emitida, inserida nesta série 

alusiva aos Descobrimentos Portugueses, tendo sido o Infante D. Henrique
475

 (1394 - 

1460), escolhido para a representar.  
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No processo da nota é possível analisar uma memória descritiva, assinada por 

Luís Filipe de Abreu e datada de 31 de Janeiro de 1993: “Verso: 1 Caravela – 

representação realista de uma caravela de três mastros. O desenho é baseado em várias 

reconstituições modernas feitas por especialistas. A caravela é aqui apresentada por ser 

um símbolo universalmente reconhecido da originalidade das navegações portuguesas 

desde os primeiros tempos. 2 Divisa e empresa – O fundo da parte esquerda da nota é 

preenchido por um desenho decorativo inspirado na iluminura da crónica de Azurara, 

com a divisa “Talant de biê faire”. Esta legenda está contida num campo em forma de 

duplo círculo limitado por ramos de carrasqueira entrelaçada. Neste fundo, as cores 

heráldicas (esmaltes) do Infante – azul e negro – limitam duas pirâmides brancas. 3 

Cruz de Cristo – É o símbolo da Ordem de Cristo de que D. Henrique era o Mestre e 

administrador. Apresenta o desenho primitivo usado no tempo mais próximo da cruz 

templária de que derivou, do que do desenho que posteriormente se viria a estabelecer 

como definitiva. A cruz está inscrita num quadrado esquartelado com as cores do 

Infante, azul e negro. Esta forma frequentemente aparece na cartografia sugerindo 

pendões, por vezes com as cores azul e ouro (F. Vaz Dourado, Atlas, T. Tombo). 4 Rosa 

dos Ventos – Desenho baseado num dos numerosos exemplares extraídos da cartografia 

dos descobrimentos. 5 Faixa – Desenho de uma banda ondulante inspirada em 

iluminuras do séc. XV, com uma inscrição relativa ao Infante D. Henrique, tirada de 

Fernando Pessoa, Mensagem “O Infante”. 

 

 

   

56 – Pormenor da Crónica dos Feitos da Guiné (inspiração para o desenho do fundo da parte esquerda do verso da 

nota). Códice da Bibliothèque Nationale de Paris 
 

57 - Pormenor da nota impressa de 10.000$00, Ch.2 
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No processo encontra-se uma fotografia da maquete inicial a aguarela e pincel, 

de uma grande beleza e harmonia de traços e cores. 

 

 

58 - Luís Filipe de Abreu. Maquete a aguarela para a nota de 10.000$00 Ch2, Infante D. Henrique 

 

A efígie do Infante, de grandes proporções, encontra-se bem presente, 

harmonizando com todos os elementos do fundo, devido ao traço e subtileza de cores. A 

efígie foi baseada nos painéis atribuídos a Nuno Gonçalves
476

 e na escultura do túmulo 

do Infante D. Henrique no Mosteiro da Batalha
477

.  
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59 - Túmulo do Infante D. Henrique (pormenor do retrato). Mosteiro da Batalha 
 

60 - Pormenor da nota de 10.000$00, Ch2, Infante D. Henrique, impressa a talho-doce 

 

Todos os elementos constituintes da nota estão desenhados a tinta-da-china 

sobre vegetal (separação de cores - arte final): elementos vegetais, leão, ampulheta, 

bússola, etc. Caracterizam-se pela subtileza e determinação dos traços, com linhas muito 

cuidadas, quer em relação ao volume quer à direcção/movimento das mesmas. Os vários 

elementos constantes na gramática visual estão conjugados com grande perfeição e 

cuidado, em que se faz notar a existência de elaborados estudos prévios. 

 

         

61 – Luís Filipe de Abreu. Sequência de desenhos a tinta-da-china para impressão a offset, a aplicar na frente da nota 
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62 - Pedro Reinel. Pormenor de carta náutica assinalando a “Serra Leoa” (c. 1485) 
 

63 – Luís Filipe de Abreu. Desenho a tinta-da-china, estilizado, representando um leão, elaborado a partir da carta de 

Pedro Reinel 
 

64 – Luís Filipe de Abreu. Desenho a tinta-da-china de elementos vegetais estilizado, inspirado num relevo do portal 

dos Jerónimos 

 

     No Diário da República
478

 encontramos a descrição com as características 

desta nota: “A) Frente da nota - Distinguem-se na frente da nota três zonas bem 

delimitadas: Na parte esquerda, uma zona constituída por uma impressão de um fundo 

anti-scanner e que cobre a marca de água, sendo limitada à sua direita por uma banda 

vertical em impressão talha doce, com um desenho retirado de um relevo do portal dos 

Jerónimos. Nesta distinguem-se o dístico «10 000» em caracteres abertos na parte 

inferior e a «imagem latente» mostrando o valor 10 000. À esquerda desta banda 

vertical e na zona inferior sobre o fundo anti-scanner, desenho parcial de uma cruz de 

Cristo, que funciona como registo frente/verso, com desenho complementar impresso 

no verso da nota. À sua direita, na parte inferior e segundo a vertical, o dístico «CH. 2», 

identificativo do desenho da nota; Uma zona central, constituída por um fundo 

decorativo policromático, baseado em desenhos de flor-de-lis e cruzes de Cristo, no qual 

se integram os motivos da Ordem da Jarreteira, uma ampulheta e uma bússola. 

Sobreposto a este fundo, na parte superior, um medalhão, com desenho adaptado de um 

selo do Infante D. Henrique; Na parte superior, a legenda «Banco de Portugal». 
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Verticalmente e à esquerda da linha média N/S, o filete de segurança, em janela; Na 

parte direita, e sobre um fundo idêntico ao da zona central, a efígie do Infante D. 

Henrique, impressa em talha doce. No canto superior direito da nota, e na continuação 

da gravação da efígie, o dístico «10 mil/escudos». Imediatamente abaixo, e entre a 

efígie e a margem direita, a assinatura do Infante; Um dístico «Infante D. Henrique 

1394-1460» aparece verticalmente e justaposto ao enquadramento na sua zona superior 

esquerda; à direita da efígie e na zona média inferior, um leão segurando um estandarte 

e impresso em talha doce (desenho retirado de uma carta assinalando a «Serra Lioa», 

ponto extremo das navegações no tempo do Infante); as linhas definidoras da gola da 

efígie são constituídas pelo dístico «Banco de Portugal» microimpresso. B) Verso da 

nota - Ocupando um pouco mais de dois terços da nota, e sobre a esquerda, um fundo 

decorativo policromático baseado na iluminura da Crónica da Guiné, de Gomes de 

Azurara, a qual apresenta a divisa e «empresa» de D. Henrique. No canto superior 

direito deste fundo, um estandarte, com a cruz de Cristo e uma rosa-dos-ventos. 

Sobreimpresso ao fundo anterior, uma gravura em talha doce de uma caravela. Na zona 

inferior esquerda, uma banda desenvolvendo-se horizontalmente até ao bojo da 

caravela, com os versos de Fernando Pessoa: «Deus quer e o homem sonha, a obra 

nasce, deus quis que a terra fosse toda uma que o mar unisse já não separasse, sagrou-te, 

e foste desvendando a espuma
479

». Nos cantos superior esquerdo e inferior direito, os 

dísticos «10 000». No canto superior direito, o dístico «Banco de Portugal». A parte 

esquerda, com a marca-de-água e o desenho complementar da cruz de Cristo 

funcionando como registo frente/verso”. 

Como anteriormente definido, os trabalhos de originação foram elaborados pela 

empresa De La Rue Giori, SA (Lausane). Por concurso esta nota foi adjudicada, na parte 

de impressão, a Thomas de La Rue and Company Limited,(Inglaterra) e na fabricação de 

papel, à empresa Arjo Wiggins. 

O papel utilizado é constituído por 100% de algodão, com 85 g/m2 e tem como 

marca de água, a mesma efígie, em redução, na frente da nota e uma «banda 

iridescente» vertical, com sobreposição parcial da efígie. Encontramos um filete de 
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segurança com o texto «Portugal» que, sob luz ultravioleta apresenta uma fluorescência 

vermelha. Quando observada sob luz ultravioleta, o papel apresenta fibras de cor 

vermelha e verde.  

Esta nota, com a dimensão de 1532x 75 mm, teve a sua primeira emissão a 2 de 

Maio de 1996 e foi retirada de circulação a 28 de Fevereiro de 2002
480

. 

 

 Nota de 500$00 - Ch13 – João de Barros 2.2.5.

 
 

 

 

Ao consultar o processo da nota de 500$00, Ch13, dedicada a João de Barros 

(1496 - 1570), historiador e escritor, deparamo-nos com as artes finais de muitos dos 

elementos que fazem parte integrante da nota. 

Observamos uma reprodução fotográfica da maquete inicial da frente da nota em 

que Luís Filipe de Abreu utiliza aguarela e pincel/aparo sobre papel. É um desenho 

solto mas pormenorizado onde se observa, do lado direito, a efígie de João de Barros a 
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rosa e cor de vinho, sobre fundo amarelo. Ao centro, um mapa-mundo representando o 

continente Africano, Ásia e a Europa e dois brasões coroados, simbolizando a presença 

portuguesa no Mundo assim como um livro encadernado com fecho de metal (que faz 

lembrar os antigos códices), tendo por baixo a palavra “livro”, ladeado por dois anjos, 

um com uma viola e outro com uma lira, tendo por baixo as palavras “Banco de 

Portugal”. No lado esquerdo encontra-se uma barra amarelada com os números “500” 

abertos a branco, assim como uma personagem mitológica, metade homem metade leão.  

Também podemos observar as artes finais, a tinta-da-china sobre vegetal, de 

cada elemento.  

 

65 - Luís Filipe de Abreu. Maquete para frente da nota de 500$00, Ch.13 

 

 

66- Luís Filipe de Abreu. Maquete para verso da nota de 500$00, Ch.13 
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A efígie de João de Barros, desenhada a grafite com diferentes durezas de mina 

sobre papel branco sem textura, com cerca de 20cmx30cm, vive essencialmente dos 

claros/escuros introduzidos. Poucas linhas estão delimitadas à excepção do cabelo, 

sobrancelhas e barba. É visível a direcção do traço, a sua intensidade e ao mesmo tempo 

a sua grande leveza. É um desenho muito cuidado em que os volumes estão bem 

representados e fiéis ao real. É interessante observar o movimento da mina sobre o 

papel, ao diferenciar texturas e materiais. Isto é visível principalmente no chapéu que, 

ao dar-lhe volumes através do claro/escuro, se observa um movimento circular da linha 

contrastando com os restantes movimentos que se podem observar em todo o desenho. 

Este desenho está centrado na folha e protegido por papel vegetal, que se encontra 

maltratado e apesar desta protecção, apresenta uma mancha de tinta azul sobre a 

sobrancelha esquerda da efígie. 

Ao contrapor a gravura com o desenho que a originou, verifica-se que a 

delicadeza de traços e a riqueza de movimentos e de espontaneidade se perde, 

traduzindo-se num traço mais austero e rígido não deixando, contudo, de representar 

com rigor as intensidades de luz e sombra visíveis no desenho. Isto é previsível devido à 

técnica utilizada. 

 

67 – Luís Filipe de Abreu. Desenho a grafite de retratando João de Barros 
 

68 - Gravura a talho-doce com base no retrato de João de Barros realizado por Luís Filipe de Abreu 
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69 – Elementos da nota de nota de 500$00, Ch.13, impressos a talho-doce 

 

70– Elementos da nota de nota de 500$00, Ch.13, impressos a offset 

 

 

71 – Maquete da nota de nota de 500$00, Ch.13, da casa originadora com a junção dos elementos impressos a talho-

doce e a offset 
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Ao observar o desenho dos barcos e caravela realizados através da traçagem de 

diferentes durezas de grafite sobre papel, verificamos que apresenta o mesmo tipo de 

traço, de grande doçura, em que a linha está sempre presente, a definir algumas das 

formas. Observa-se, do lado direito do desenho, três barcos pequenos com velas, umas 

içadas outras dobradas, vendo-se as formas ondulantes do mar através deles. As zonas 

de luz/sombra estão bem delimitadas, observando-se o mesmo na parte esquerda do 

desenho, onde encontramos uma caravela vista de popa. É de realçar a subtileza 

demonstrada através da ausência de traços em algumas zonas, que nos dão a entender as 

formas que apenas estão delimitadas devidos aos elementos que se encontram atrás 

(escadas). O centro do desenho está a branco, deixando assim espaço para a introdução 

de duas personagens desenhadas noutro suporte – homem de ciências/letras e mercador. 

Este desenho encontra-se sobre uma folha A4 protegida por papel vegetal. No papel 

vegetal é visível um apontamento delimitando as áreas ocupadas pelas figuras centrais 

ausentes, acima referidas. 

 

72 – Luís Filipe de Abreu. Desenho a grafite que serviu de base para a execução da gravura a talho-doce para a 

vinheta da nota de 500$00, Ch.13 
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73 – Luís Filipe de Abreu. Pormenor da maquete para a vinheta da nota de 500$00, Ch.13 

 

    

74 - Hans Staden. Lisboa no séc. XVI. Base para estudo de mercador 
  

75 - Gusmão Galharde. Pormenor do Guia Náutico, dito de Évora, 1516. Base para estudo de 

homem de letras. Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora 
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76 – Gravura a talho-doce da vinheta para nota de 500$00, Ch.13 

 

Luís Filipe de Abreu, na memória descritiva desta nota e respeitante aos 

elementos gráficos utilizados
481

,escreveu: “Recto: 1. Efígie- Desenho original baseado 

em retratos publicados em edições tipográficas; 2. Mapa-múndi patenteando a 

influência portuguesa na África e Ásia ladeado por dois anjos músicos. Desenho 

adaptado da iluminura da Crónica Del Rei D. Afonso Henriques, de Duarte Galvão, 

existente na Biblioteca Municipal do Porto; 3. Barra com imagem latente – Desenho 

adaptado de um elemento decorativo de iluminura Manuelina; 4. Fundo decorativo 

baseado no jogo de motivos gráficos constituídos por títulos das obras de João de 

Barros e de vinheta xilográfica da “Cartilha”;5. Assinatura de João de Barros. Verso: 1. 

Vinheta principal representando duas figuras simbolizando um homem de ciências e 

letras e um mercador. Em fundo naus e actividade portuária. (Pretende-se aludir às duas 

actividades complementares que João de Barros desempenhou). Na composição deste 

conjunto evocam-se também duas gravuras conhecidas: o estudioso do rosto do Guia 

Náutico, dito de Évora, de Gusmão Galharde, e o mercador da gravura da obra de Hans 

Staden, representando Lisboa no séc. XVI (Francoforte 1592), livremente adaptadas; 2. 
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Esfera de letras. Adaptação de uma xilogravura da “Cartilha” destinada ao ensino da 

leitura (…). 3. Em contraponto com o motivo anteriormente referido, subtilmente 

integrado no fundo, reconhece-se o traçado das “linhas de rumo” ou “loxodromias”, 

baseado numa gravura do “Tratado da Esfera de Pedro Nunes”; 4. Articulado com o 

motivo anterior, um desenho inspirado em uma página do Códice “Imagens do 

Oriente”, do séc. XVI, da Biblioteca Casanatense, representando cenas da vida da Índia, 

com personagens, animais e vegetação luxuriante; 5. Legenda com transcrição de parte 

de um texto de João de Barros”. 

 

    

77 – Códice Casanatense, “Imagens do Oriente no Século XVI”. Base para desenho de Luís Filipe de 

Abreu para o fundo do verso da nota 

78 - Luís Filipe de Abreu. Pormenor do desenho impresso a offset no verso da nota 

 

 

79 e 80 - Luís Filipe de Abreu. Duas artes finais de pormenor da frente da nota 
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Mais uma vez como previsto, todos os trabalhos de originação foram elaborados 

pela empresa De La Rue Giori, SA (Suiça)
482

. Esta firma, depois de analisar a maquete 

inicial propõe um esquema
483

, com os seguintes elementos para a frente da nota: “- a 

talho-doce: barra lateral; lettering “Banco de Portugal”; lettering “500 escudos”; 

assinatura João de Barros; efígie João de Barros; - a offset: anti-scan; elemento 

frente/verso (à transparência a imagem completa-se); mini letras; mapa-mundo; 

guilhoché horizontal a amarelo e linhas cinzas circulares sobre retrato. Para o verso da 

nota: - a talho-doce: lettering “Banco de Portugal”; lettering “500 escudos”; imagem 

central - figuras e barcos - a offset: elemento frente/verso; guilhoché e fundos”. 

Por concurso esta nota foi adjudicada, na parte de impressão, a François-Charles 

Oberthur Fiduciaire (França) e, na fabricação de papel, à empresa Portals Limited 

(Inglaterra). 

O papel utilizado é 100% de algodão, com 85 g/m2 e tem como marca de água, a 

mesma efígie, em redução, na frente da nota e uma «banda iridescente» vertical, com 

sobreposição parcial da efígie. Encontramos um filete de segurança magnético com o 

texto «Portugal» que, sob luz ultravioleta apresenta uma fluorescência vermelha. 

Quando observada sob luz ultravioleta, o papel apresenta fibras de cor vermelha e 

verde.  

Esta nota, com a dimensão de 125x 68 mm, teve a sua primeira emissão a 17 de 

Abril de 1997 e foi retirada de circulação a 28 de Fevereiro de 2002
484

. 
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Conclusão 

 

Centrando-se nas notas de escudo emitidas pelo Banco de Portugal, objecto 

artístico que fez parte integrante das nossas vidas, o presente estudo procurou congregar 

dados e associar factos que nos permitam compreender a importância do seu desenho. 

Identifica claramente todos os intervenientes nas diferentes etapas da sua execução, 

assim como os artistas que desenvolveram projectos dentro desta temática, contribuindo 

para a sua divulgação. 

As notas começaram por representar figuras alegóricas, que simbolizavam o 

conceito de solvência e autoridade, associado a retratos de figuras marcantes da nossa 

história assim como a representação de grandes monumentos portugueses, destacando-

se um espírito mais nacionalista. Progressivamente, as imagens alegóricas e 

metafóricas, já desactualizadas e descontextualizadas, foram sendo substituídas por 

imagens mais realistas, deixando o puro ornamento, associando-se ao prestígio pessoal e  

à glória pública das personagens seleccionadas, ilustrando a história e cultura do país. 

A nota fiduciária passa por três grandes etapas na sua produção. Começa com a 

criação da maqueta inicial, desenvolvendo uma composição gráfica que tem que 

corresponder a todos os imperativos técnicos e critérios de segurança. Passa para as 

mãos dos originadores, que transformam o desenho inicial em gravura a talho-doce. 

Este é um processo complicado pois estão confrontadas duas técnicas que quase se 

podem dizer opostas e consiste em transformar uma aguarela ou um desenho a grafite 

numa gravura a buril. Não se trata de uma reprodução mecânica de um trabalho gráfico 

e pode ter um resultado com grandes diferenças em relação ao original. Depois de todas 

as chapas de impressão estarem realizadas passa-se para a última fase, a impressão.  

É um processo lento em que por vezes se torna difícil conciliar todas as etapas.  

Com este estudo conclui-se que os artistas Portugueses que intervieram de algum 

modo na concepção das notas de escudo emitidas pelo Banco de Portugal, foram muito 

poucos. Começou-se com a intervenção pontual de alguns gravadores do Banco, que 
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realizaram pequenas partes da nota, como Armando Pedroso, Jacinto Freire Themudo e 

outro(s) não identificado(s)
 485

. Temos também, no início dos anos vinte, o trabalho de 

José de Lacerda, professor da Escola de Belas Artes de Lisboa, que colaborou em três 

notas. Depois de um interregno de quase quarenta anos em que as notas são, na sua 

grande maioria, integralmente feitas em Inglaterra, João de Sousa Araújo, no início dos 

anos sessenta, começa novamente a elaborar maquetes iniciais. No final dos anos 

setenta, estas começam a ser executadas por Luís Filipe de Abreu.  

Depois da análise de notas de escudo, com intervenção de artistas portugueses, é 

possível reconhecer a grande importância da obra de Luís Filipe de Abreu com a criação 

de notas de carácter contemporâneo e de grande inovação gráfica reconhecida a nível 

internacional, consolidando-se um novo e importante conhecimento nesta área do 

desenho de notas, tão pouco divulgado em Portugal. Pretendeu-se aqui dar a conhecer a 

sua obra notável, como artista plástico reconhecido internacionalmente, tendo sido a 

nível mundial, um dos poucos artistas a desenhar notas. 

Luís Filipe de Abreu veio dar um novo alento às notas Portuguesas, tornando-

as num trabalho de autor, ao ponto de, pela primeira vez na história do Banco de 

Portugal, o artista criador ter sido consultado quanto à escolha das personagens a 

“ilustrar”, intervindo assim não só na “forma” como também no “conteúdo”. Depois 

de uma exaustiva pesquisa iconográfica desenha a maquete inicial, executa o projecto 

e o seu tratamento, realizando as artes finais, e acompanha todo o processo de 

execução da nota, até à sua impressão. Entende-se claramente o seu contributo 

quando, ao analisar as notas das diferentes décadas, vislumbramos um crescendo na 

sua qualidade gráfica. 

As maquetes iniciais de Luís Filipe de Abreu, de uma extraordinária beleza, 

tiram partido de todos os atributos que os elementos gráficos adquirem, quer através da 

espessura ou leveza de uma linha, à sua intensidade, à rapidez de gesto, à segurança, ao 

tratamento de luz e transposição de volumes. É notável a grande preocupação com o 

rigor, quer em termos iconográficos quer em termos de desenho, com a composição e a 
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sua capacidade de síntese, revelando um profundo conhecimento da estrutura do 

desenho. A sua espontaneidade, visível em toda a sua obra, é fruto de um árduo 

caminho, conseguido com trabalho e disciplina. 

O seu trabalho perdurou até à criação das notas de Euro. A partir daí, a realidade 

da produção artística das notas fiduciárias alterou-se, com novos paradigmas, voltando 

novamente a recorrer-se aos motivos alegóricos imaginários, reminiscência de situações 

do passado, como por exemplo, a iconografia das notas do Banco de Lisboa. Ao perder 

o conceito de nacionalidade deixou de existir referências a lugares e acontecimentos 

concretos, exactamente o contrário do que se tinha vindo a observar na Europa nas 

últimas décadas do seculo XX. Para escolher estas novas temáticas foi criado um grupo 

de trabalho Europeu, do qual fez parte José Pedro Martins Barata. 

Espera-se que o estudo aqui concluído possa consistir num real contributo para 

um conhecimento mais aprofundado do desenho das notas de escudo em Portugal, 

salientando o enorme contributo artístico dado a esta área do desenho por Luís Filipe de 

Abreu. 
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Anexos 

1 | Entrevista a Luís Filipe de Abreu  

 

1. Quais as técnicas e materiais que usualmente utiliza nos seus desenhos? E no 

desenho de notas que é tão diferenciado? 

Tenho usado várias técnicas e aplicado diversos materiais para desenhar. A 

opção depende dos objectivos em vista. Desenho com grafite vulgar (lápis, barras) para 

esboços, apontamentos, estudos; também grafite para trabalhos muito elaborados, como 

foram por exemplo alguns retratos para as notas e algumas das vinhetas, ou seja em 

casos de grande exigência na definição e com elevado grau de acabamento. Com mais 

frequência, porque prefiro, desenho a pincel com tintas de água, normalmente, guacho, 

têmperas, acrílicos, sobretudo em dimensões grandes. Nos últimos anos a utensilagem 

foi acrescida com a tecnologia informática, que também vou usando em certas 

circunstâncias. A imediatidade do gesto de mão sobre o suporte fica prejudicada neste 

processo. Mas o aperfeiçoamento progressivo e a prática permitem resultados 

relativamente compensadores. 

No projecto de notas, há que considerar os vários níveis e tipos de desenho que 

eventualmente são requeridos: desde esboços iniciais com processos rápidos e ligeiros, 

lápis, penas, aguarelas, ao desenho mais objectivo da maquete, aos desenhos detalhados 

dos elementos, letras etc., a integrar. Destes serão posteriormente feitas “artes finais” 

que são elas próprias desenho de outro tipo, rigoroso, exacto, muitas vezes com 

vantagem por meio informático. 

 

2. Qual o processo que utiliza quando lhe encomendam uma nota? Será que o 

processo, como trabalho faseado e muito elaborado, retira a espontaneidade do 

desenho? 

Quando trabalhei neste campo para o Banco de Portugal, uma questão se punha, 

precedendo o trabalho gráfico: a definição do tema e sua investigação, recolha de dados 

visuais e ilustrativos. Desse trabalho também tive que me ocupar. 
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Como se depreende da resposta anterior, o começo em fase de esboços, 

pressupõe certo grau de definição do tema-assunto, posteriormente ou em paralelo 

com a investigação. A partir daí o conceito em termos visuais começa a tomar forma. 

Ao dizer isto estou a falar daquele momento que parece óbvio mas que é crucial, em 

que de ideias e palavras se passa para imagens, que é, em última análise, o que se 

procura.  

Ora é aqui se coloca a questão da espontaneidade. O significado da palavra é 

subjectivo e pode ter conotações. Reportando-me à primeira resposta, vemos que o que 

quer que seja a espontaneidade no desenho, decresce à medida que o trabalho da nota 

avança. Isto é: mesmo condicionado por um programa que tem que estar na origem da 

concepção, haverá mais espontaneidade nos esboços iniciais, inclusive no modo como 

serão moldados e integrados os motivos no espaço composicional, haverá menos na 

formalização que tem de prever o processo de impressão, até ser muito pouca ou quase 

nada na fase da originação. No entanto, com rigor se deve constatar que haverá sempre 

uma margem de inventividade nas formas e na exploração dos processos, que tem que 

ver com a imaginação e a - relativa - mobilidade e improvisação segundo capacidades 

do autor. Um certo grau de espontaneidade, portanto. 

Claro que um autor colocado perante uma folha branca, com ou sem motivo 

definido como pretexto, tem sempre suposto um horizonte difuso que irá alcançar mais ou 

menos espontaneamente, mas que na verdade é imprevisível. No caso do desenho 

programado passo a passo, a distância do horizonte é a possível entre cada dois passos… 

No resultado global também poderemos avaliar a espontaneidade da obra se a 

compararmos com outras. 

 

3. Como foi iniciar um novo modo de trabalhar as notas, na sua relação com as 

casas de originação, que até ao momento estavam habituadas a propor o desenho 

das notas não tendo que ser fiel às maquetes enviadas? Sente que houve alguma 

relutância por parte dos gravadores? 

As casas de originação tinham nos respectivos gabinetes artísticos pessoas muito 

habilitadas e experientes que, naturalmente, tinham tendência para fazer prevalecer os 

seus modos de ver particulares. Até porque as soluções técnicas de que dispunham 



 

   
  Luís Filipe de Abreu e o Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco de Portugal 

 

 
197 

 

 

encaminhavam diferentemente a solução dos problemas. Claro que o cliente-Banco de 

Portugal, por princípio recorrendo a diferentes casas para as diferentes notas, 

escolhendo temas próprios e definidos, não impunha à partida restrições e aceitava de 

bom grado as contribuições dos artistas envolvidos. O BP era muito exigente quanto a 

especificações técnicas que tinham implicação na qualidade e segurança, quanto a 

custos obviamente, quanto a gosto estético também certamente, mas sem limitações 

rígidas. É verdade que da parte das empresas houve estranheza, pela novidade da 

situação e pela exigência de seguir um projecto definido que se pretendia fosse 

executado com respeito. 

  

4. A elaboração de uma nota distingue-se por três momentos diferenciados, cada 

um deles realizado por artistas/técnicos diferentes: maquete, originação e 

impressão. Sente que existe uma diferença muito grande entre a maquete original, 

com todos os seus elementos bem definidos e o resultado final? 

Existe sempre alguma diferença pelo menos em observação atenta. Por vezes 

diferença maior devida a desvios nem sempre desejáveis. Nem sempre o 

acompanhamento de longe e entrecortado logrou impedir esses desvios. 

 

5. Qual a melhor e pior coisa em desenhar notas? 

Se se refere aos aspectos mais e menos gratificantes da tarefa dir-lhe-ei que o 

primeiro deles é o que corresponde à conclusão da maquete, quando julgamos ter 

atingido o objectivo que tínhamos em mente pela forma que supomos ser a melhor. 

Quanto ao menos agradável, creio ser algum daqueles momentos, mais ou menos 

frustrantes, em que vemos, geralmente por culpa alheia, os resultados serem 

desvirtuados. 

 

6. Que outros exemplos de arte pública existem na sua obra? 

Num conceito de Arte Pública, sempre pouco preciso e abrangente, reconheço 

que grande parte do que produzi ao longo da carreira lá terá cabimento. 

Nos anos cinquenta e sessenta por variadas razões, históricas e sociológicas, não 

existindo ainda a classificação classista, restritiva, dúbia, neo-elitista (as elites agora são 
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outras), que surge cerca de 1970, falava-se já muito em “arte pública”. Não se negando 

o pressuposto de que é condição de toda a arte ser pública, começou a ser aplicada 

aquela expressão sobretudo correspondendo à tendência e esforço assumido no sentido 

de proporcionar a fruição da arte por um público cada vez mais vasto, por todos se 

possível. O “chavão” ao cristalizar-se perdeu o sentido consensual e criou uma guerra 

de definições sem qualquer acordo possível. 

Fiz pinturas e outras formas afins e consideradas igualmente nobres, tapeçarias, 

vitrais, azulejos, em espaços (públicos) integrados na arquitectura; fiz outras obras que 

por sua natureza se dirigiram ao público geral e vasto da imprensa, do editorial; outras 

destinadas aos serviços públicos de correios e de circulação fiduciária; fiz símbolos e 

logotipos para identificação pública de entidades diversas desde gasolineiras a 

organismos públicos e empresas; muitas outras coisas que, humilde e anónimamente, 

andavam em contacto com as pessoas, de mão em mão. Eram formas de arte, do 

domínio do público, mas não sei se são “arte pública”… 

 

7. Há alguma semelhança, em termos de processo, entre selos e notas? 

Em certo sentido sim, para lá do projecto artístico e gráfico. Exigem processos 

de execução do mesmo tipo, tecnologias de impressão muito semelhantes. Em países 

estrangeiros muitos fabricantes de notas ocupam-se também de selos. Há naturalmente 

diferenças de ordem quantitativa e também de sofisticação técnica, maior nas notas. 

 

8. Quais as principais influências, correntes de pensamento e objectos de 

inspiração que utiliza? 

Naturalmente somos sensíveis a muitas coisas que, mesmo sem nos darmos 

conta, vão deixando marcas na nossa memória. Por outro lado a formação que fomos 

adquirindo ao longo dos anos, somada às características psicológicas próprias, afloram 

em tudo o que fazemos.  

Não tinha intenção de quebrar uma tradição de certa austeridade em que as notas 

entravam em circulação, com sentimento geral de aceitação, reconhecimento de 

qualidade e surpresa agradável. Lembro-me de ter consciência de que optei por soluções 

que desejava não fossem chocantes por vanguardismo. No caso das notas a minha 
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atitude foi diferente de outras finalidades encaradas com menos recato. Uma coisa que 

acho pesou bastante nas soluções foi a componente cultural que em mim reconheço, 

com pendor humanista e historicista, respeito de valores e de património, que se 

manifesta de muito diversas maneiras em tudo o que vou fazendo. 

 

9. De que haja registo, só em 1965, com João de Sousa Araújo, é que se voltaram a 

fazer maquetes iniciais por parte de artistas Portugueses. Como considera as notas 

feitas anteriormente à sua entrada no Banco de Portugal? 

O primeiro contacto com o Banco de Portugal obrigou-me pela primeira vez 

com consciência a pensar nesse assunto. Antes disso tinha uma ideia vaga e geral de 

apreço que a partir de então se tornou racional e crítica, mas sempre de apreço, 

eventualmente com alguns pontos de menos satisfação. 

 

10. Que ilustradores de notas considera de referência? 

Não lhe saberei responder com exactidão, porque muitos não conheci, muitos 

são anónimos ou pelo menos não identificados publicamente. De modo ocasional fui 

conhecendo em obra já feita, muitas coisas que admirei. Nomeadamente o autor inglês 

Harry Eccleston, alemão Johann Müller, irlandês Robert Ballagh, suíço Roger Pfund, 

italiano Renato Manfredi, austríaco Robert Kalina. Com todos excepto o primeiro tive 

contactos pessoais. 

No entanto, sob risco de injustiça para alguns outros artistas, gostaria de 

lembrar de entre os que conheci e com cujo trabalho aprendi: o gravador Ceslaw 

Slania, polaco, por muitos considerado o maior no seu tempo, que gravou todos os 

retratos e vinhetas da série dos “Navegadores”; o gravador Alan Dow, inglês, que 

tinha autorização exclusiva de Sua Majestade para gravar todos os retratos de Isabel 

II destinados a selos britânicos, que ainda jovem gravou para selos dos CTT, e que, 

para notas do BP fez a efígie de Mouzinho da Silveira, ao serviço de uma empresa 

sueca; também gravador inglês Stanley Dowbtfire que se ocupou dos retratos de 

Antero de Quental e Fernando Pessoa e respectivas vinhetas, fazendo sem esforço a 

adaptação aos meus originais onde outros falharam. Devo uma menção especial a 

Renato Manfredi, designer e autor, pela colaboração importantíssima durante a 
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originação da série Navegadores que dirigiu ao serviço da firma De La Rue-Giori, 

em Lausanne, em relação pessoal de grande compreensão e simpatia.  

 

11. Para si, o que faz uma boa nota? 

No meu entendimento de o que é uma nota, a primeira condição que se me 

impõe é a da informação nela contida, que é função da circulação, e que tem que ser 

cumprida com clareza e eficácia por via da visão rápida, antes da circunstancial 

descrição verbal. Questão de comunicação visual. Porém, talvez mais importante que 

isso é a questão da representação do seu valor real, razão da sua existência, essa uma 

questão de segurança, traduzida em diversos elementos, sobretudo de ordem técnica, 

embora reflectidos no trabalho do autor. Englobando as duas precedentes, 

sobrepujando-as pelo efeito global na relação com o utente, vem a questão estética do 

seu design e ilustração. Mais cara ao autor e possivelmente mais impressiva para o 

utilizador, não é questão de somenos porque suporta tudo o resto, influencia e define 

conceitos, faz história, perdura como documento cultural vivo mesmo quando perdeu o 

real valor que lhe deu origem. Uma função cultural e educativa poderá estar incluída, 

mais ou menos, consoante os critérios do emissor. 

 

 

12. Há algo mais que considere importante referir? 

Perante as grandes transformações no mundo fiduciário e técnicas que os 

servem, assistimos não ainda à sua condenação irremediável, mas constatamos a 

passagem de uma forma de arte pujante a um estado que aparenta correr em vias de 

relativa extinção…  

Luís Filipe de Abreu, 27-Junho-2012 
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2 | Entrevista a José Pedro Martins Barata 

  

Participou no concurso promovido pelo Banco de Portugal para a 

elaboração de novas notas de escudo. Como decorreu esse processo? 

Eu, Luís Filipe de Abreu e Sebastião Rodrigues fomos contactados para 

participarmos neste concurso e fomos à primeira reunião, sem saber muito bem o que 

nos esperava. Entregaram-nos um grande dossier com todas as imposições, em termos 

de segurança, necessárias à elaboração de uma nota. Quando saímos da reunião 

apercebemo-nos do grande trabalho que nos esperava e resolvemos trabalhar em 

conjunto na pesquisa iconográfica e na partilha de informações. Decidimos propor ao 

Banco de Portugal que o prémio do concurso fosse dividido pelos três, 

independentemente de quem ganhasse. Para nossa surpresa e contentamento o Banco 

aceitou a nossa proposta. 

Tanto eu como Luís Filipe de Abreu apresentámos as nossas maquetes mas 

Sebastião Rodrigues, que tinha elaborado uns esboços lindíssimos, não chegou a 

apresentar nenhum projecto a concurso. 

 

1. Sabe qual o critério de selecção de personalidades para este concurso? 

O Doutor Brás Teixeira, na altura administrador do Banco, é que fez esta 

selecção. Escolheu pessoas que estavam ligadas à Casa da Moeda/Impressa Nacional. 

Todos nós estávamos dentro das regras de elaboração de valores fiduciários, já tínhamos 

realizado selos e desenhado moedas, também estávamos ligados à Gulbenkian. 

 

2. A técnica de impressão de notas fiduciárias é muito complexa. Quer acrescentar 

alguma coisa? 

Na impressão de notas fiduciárias é utilizado o sistema Giori que emprega a 

impressão simultânea frente e verso, o que permite funcionar quase como uma 

“mira”. Imprime em registo, quer para através do offset, quer do talho-doce, 
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simultaneamente. Com a introdução deste sistema de impressão deixou de ser tão 

importante utilizar o talho-doce como uma das grandes técnicas de segurança. 

 

3. Já tinha alguma experiência na elaboração de notas? 

Elaborei algumas maquetes para o Banco de Angola. O meu pai, Jaime Martins 

Barata, é que teve um trabalho bastante vasto na elaboração de maquetes para o Banco 

Nacional Ultramarino, tendo trabalhado na concepção de algumas notas das ex-colónias 

portuguesas.  

Também estava ligado ao mundo dos selos que é um mundo um pouco 

semelhante ao das notas fiduciárias. Os selos têm que ter um desenho muito cuidado em 

que a composição tem que conter zonas claras para se poderem destacar os carimbos, 

obliterações ou, como por vezes lhe chamam, os mata-selos. Os selos não podem ser 

demasiadamente brancos devido a possível sujidade, a taxa tem que ser de fácil leitura 

e, de um valor para outro, de taxa para taxa, deve-se utilizar cores bastante diferentes, 

características que também tem de ser observadas quando se projecta uma nota. 

Também desenhei algumas moedas, como por exemplo a de 20$00, acerca da 

Ponte sobre o Tejo, em 1966 assim como várias medalhas. 

 

4. Há algo mais que considere importante referir? 

Com o ECU
486

, uma empresa Francesa propôs aos Bancos Centrais Europeus, 

como iniciativa particular, desenhar as possíveis notas. Victor Constâncio contactou-me 

para entrar neste projecto e cheguei a elaborar algumas maquetes. Mas este projecto 

acabou por morrer e não teve qualquer consequência. 
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Quando o Banco Central se formou e criou o Euro, todos os Bancos Centrais 

foram chamados a participar na elaboração do concurso. Eu, como Presidente do Centro 

Português de Design, fui nomeado para o grupo de trabalho de definição do tema.  

Foram seis sessões em que foram definidos vários critérios: queria-se um Banco 

Central que abrangesse toda a Europa; a nota teria que ser bastante diferente do dólar, 

não podendo haver qualquer espécie de semelhança; não podia evocar qualquer das 

notas nacionais existentes; não podia representar figuras nem femininas nem masculinas 

(tema já muito batido na maioria dos países) e não deviam partir de temas que 

representem guerras, conflitos ou quaisquer figuras militares. 

Foi muito complicado escolher um tema único, pois podia-se cair na banalidade 

e na falta de significado. 

Cada país elaborou a sua lista de temas. Foram apresentados sugestões muito 

diversas
487

, como grandes figuras da música; grandes obras de arte; animais; tipos 

físicos; retratos de desconhecidos retirados de obras de arte; grandes realizações 

técnicas europeias, entre muitos outros. Foi uma escolha muito difícil, pois podia 

identificar um país em detrimento dos outros e não era isso que se pretendia. O 

objectivo era criar uma imagem única que identifica-se a Europa e não um país em 

particular. 

O Finlandês, Prof. E. Bruun
488

, propôs como tema chapéus de diferentes épocas, 

que foi considerado com possibilidades poucas vastas e que só daria para uma parte da 

nota e não para frente e verso. Apresentei uma proposta sobre os grandes poemas 
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europeus
489

 em que estariam representados Os trabalhos e os Dias de Hesíodo; a Divina 

Comédia, que não se pode considerar só italiana; Beowulf, reconhecido por toda a 

Escandinávia, Dom Quixote de la Mancha, etc. Tinha oito propostas representando 

zonas e culturas europeias. O presidente do júri, que era italiano, disse que na lista 

apresentada faltava “Os Lusíadas” que representavam a expansão europeia. Contudo 

não foi possível concretizar esta proposta, devido a todos os poemas escolhidos 

invocarem cenas de violência, guerras ou conflitos. 

O Embaixador Sérgio Romano sugeriu a arquitectura como tema, justificando 

que o que identifica mais a Europa é a arquitectura, os seus estilos e formas 

características. Mas levantava-se um problema, as grandes obras estavam sempre 

associadas a um país. Daí foi necessário criar uma alusão, a não representação de algo 

específico. Ficou então definido que o tema seriam os estilos, e não os monumentos, 

arquitectónicos europeus: clássico, românico, gótico, renascentista, barroco e rococó, 

era da arquitectura em ferro e em vidro e o século XX com a arquitectura moderna.  

Nisto foram cinco meses de trabalho intenso. 

Foi lançado o concurso para o desenho das notas de euro em Fevereiro de 1996 e 

foram apresentadas quarenta e quatro propostas. Quem ganhou foi o austríaco Robert 

Kalina, que tinha feito parte deste primeiro grupo de trabalho, da escolha do tema.  

Era um concurso aberto
490

, qualquer pessoa podia concorrer, não tinha que ser 

indicado pelo Banco Central. Em Portugal concorreram entre outros, Acácio Santos e 

Luís Filipe de Abreu. 

José Pedro Martins Barata,21-Junho-2012 
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