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OBSERVE a nota contra a  
luz e veja:

  Uma marca de água, 
que exibe um retrato de 
Aristides Pereira e um 
facho na zona mais clara. 
Estes elementos podem ser 
observados na frente e no 
verso da nota.

OBSERVE a nota contra a  
luz e veja: 

  O lado direito da frente 
da nota abrange uma área 
que parece ser um fundo 
impresso na cor branca 
(um trecho de “panu di 
terra”). Ao examinar esta 
área contra a luz, é possível 
ver o algarismo 5000, 
representativo do valor da 
nota.

TOQUE as partes da nota 
impressas em relevo e sinta: 

  O papel firme e 
ligeiramente sonoro. 

  O relevo da impressão 
nas inscrições “BANCO 
DE CABO VERDE” e no 
valor facial da nota.  

  Uma marca concebida 
especificamente para 
facilitar a identificação 
da nota pelos deficientes 
visuais.

EXAMINE a nota 
cuidadosamente e repare que:

  Em algumas partes figuram 
as inscrições “BANCO 
DE CABO VERDE” 
“CINCO MIL ESCUDOS” 
e “ BCV”, em caracteres 
minúsculos, que podem ser 
lidos com a ajuda de uma 
lupa.

EXAMINE a nota 
cuidadosamente e repare que:

  Algumas partes da nota 
brilham quando expostas 
à luz ultravioleta (UV). 
Por exemplo, o padrão 
ornamental a simbolizar 
as ondas do mar, no verso 
da nota, apresenta uma 
coloração esverdeada à luz 
do dia, mas nas tonalidades 
amarela e vermelha quando 
vista com uma lâmpada de 
luz ultravioleta.       

INCLINE a nota e veja:

  Na frente da nota, uma banda 
prateada de efeito holográfico 
que inclui um retrato de 
Aristides Pereira, uma 
imagem da ilha da Boa Vista, 
a designação BCV e, ainda, o 
número 5000, representativo 
do valor da nota.   

  No verso da nota, um fio de 
segurança com alternância 
de cor entre o vermelho e o 
verde.

Examine a nota cuidadosamente. Se tiver dúvidas, dirija-se a qualquer instituição 
de crédito ou ao Banco de Cabo Verde.
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