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Novas Denominações/Valores Facial 

 

Musica 

 

O programa de hoje fala sobre “O Valor Facial e as Características da 

Nova Família da Dobra” 

Dobra mais Forte e Mais Segura 

Com a Reforma Monetária 2018, uma nova família de notas e moedas da Dobra 

entrará em circulação no dia 1 de Janeiro de 2018. 

Esta nova família da Dobra terá seis denominações em notas e cinco em moedas. 

Teremos notas de 5 Dobras, 10 Dobras, 20 Dobras, 50 Dobras, 100 Dobras e 200 

Dobras.  

Quanto a moedas de 10 cêntimos, 20 cêntimos e 50 cêntimos, e de 1 Dobras e 2 

Dobras. 

Isto significa que voltaremos ter moedas de cêntimos, que permitirão “fazer trocos” 

mais facilmente.  

Por isso, vamos valorizar as nossas moedas, exigindo o nosso troco! 

Se é Dobra, é Nossa 

O tema desta nova família da Dobra é a lindíssima e valiosa fauna que o nosso país 

dispõe. 

Por isso, em todas as notas e em todas as moedas, pode encontrar imagens de várias 

espécies endémicas, ou seja, que só existem em S. Tomé e Príncipe. 
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Musica 

 

Dobra mais Forte e Mais Segura 

Em relação as notas, vai encontrar em cada uma delas, na parte de frente, uma espécie 

diferente de borboletas. Ainda na parte de frente, pode encontrar o rosto do Rei 

Amador e o brasão do país. 

No verso, pode encontrar: 

 Na nota de 5 Dobras, uma espécie de rato que só existe em S. Tomé e Príncipe 

chamado de Musaranho-fingui;  

 Na nota de 10 Dobras, o nosso bem conhecido Tluqui-Sun-Dêçu 

 Na nota de 20 Dobras, Rã de S. Tomé  

 Na nota de 50 Dobras, o Tchintchintchólò; 

 Na nota de 100 Dobras, Macaco de S. Tomé  

 E na nota de 200 Dobras, o Chibi-ficha  

 

Se é Dobra, é Nossa 

 

Musica 

Dobra mais Forte e Mais Segura 

Nas moedas, pode encontrar várias aves endémicas do país.  

Na parte da frente, pode encontrar: 

 Na moeda de 10 cêntimos, a Conôbia; 

 Na moeda de 20 cêntimos, a Cessa; 

 Na moeda de 50 cêntimos, o Papagaio 

 Na moeda de 1 Dobra, o Celêlê mangochi; 

 E na moeda de 2 Dobras, Falcão. 

No verso pode encontrar, em todas as moedas, o brasão do país. 

Se é Dobra, é Nossa 

 

Musica 
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Dobra mais Forte e Mais Segura 

Ao introduzirmos imagens de animais endémicos da nossa fauna, estamos a divulgar o 

país no mundo e a promover o turismo nacional.  

O turismo, é um dos vectores de desenvolvimento do nosso país. 

Musica 

Dobra mais Forte e Mais Segura 

O tema para o próximo programa será a “Taxa de conversão” e o “Poder de Compra”. 

Por isso, não perca! 

Se é Dobra, é Nossa 

Musica 


