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The NATO TIGER MEET 2021 is an international military exercise being 
held in Portugal, this year, for the fourth time.
Starting in 1961, it is thought to be the oldest annual combined Air 
Forces exercise, with a total of 56 events accomplished and five 
cancellations, four due to operational reasons and last year due to the 
COVID-19 pandemic.
It was created during the Cold War period, a long simmering conflict 
between the Warsaw Pact and NATO, that led to an intense arms race 
and the quantitative and qualitative reinforcement of air units.
NATO’s operational training was considered insufficient to guarantee 
a balance of forces, making it vital to promote and consolidate the 
cooperation between its Air Forces, in order to foster shared knowledge 
through a privileged and close relationship of its combat crews, acting 
as a force multiplier in the combined response capability.
The first NATO TIGER MEET took place with only three flight squadrons, 
whose insignia was a tiger, or similar. Over the years, it evolved into 
a unique military exercise, with a strong and diverse range of air 
missions, creating opportunities for combined training and the sharing 
of operational knowledge, while including a social component fostering 
camaraderie between crew members, mechanics and other support 
personnel.
Traditionally, the aircraft paintings of the various participating nations 
sought to convey the Tiger Spirit underlying the event. These paintings 
combine a demonstration of the fighting origins of predecessor air 
units and in an attempt of depicting big cats, as a symbol of combat 
skills, strength and power. 
Differences identifying these unique and diverse paintings which 
convey toughness and character are easily recognized and highly 
appreciated by the public, which induces a constant and creative 
competition on design innovation.
Portugal joined this exclusive “club” in 1978, participating for the first 
time with the Fiat G91s of Squadron 301 “Jaguars”, in Belgium.
Over the course of 30 attendances, the Squadron moved on to Alfa Jet 
and F-16 aircraft, always the honored heir and keeper of the fighting 
spirit demonstrated in Africa and elsewhere, advancing quicker, 
higher and stronger. The Squadron is a proud four-time winner of the 
Silver Tiger, a highly coveted trophy awarded by peer vote for the best 
operational and social performance.
This special stamp issue, highlighting Portugal’s hosting of the NATO 
TIGER MEET 2021, shows the most noteworthy paintings on Tiger 
aircraft from Squadron 301 “Jaguars” depicting the evolution of the 
artistic styles adopted over the years, including this year’s project.
Despite the combative nature of these aircraft as weapons of war, they 
are nonetheless instrument of peace worthy of general recognition for 
their true visual impact and, being distinguished amongst their foreign 
peers, are now promoted and memorialized in stamps.
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301 Squadron Commander, 1985-1988
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O NATO TIGER MEET 2021 é um encontro militar internacional que se realiza pela quarta 
vez em Portugal. Iniciado em 1961, provavelmente o exercício de componente aérea de 
âmbito conjunto e combinado mais antigo, tem 56 edições realizadas e cinco canceladas, 
quatro por motivos operacionais e uma, no ano de 2020, devido à pandemia COVID-19.
Criado no período conhecido por «Guerra Fria», um longo conflito latente entre o Pacto de 
Varsóvia e a NATO, que conduziu a uma corrida armamentista cerrada e ao reforço quanti- 
tativo e qualitativo das unidades aéreas. O treino operacional no âmbito NATO era insuficiente 
para garantir um equilíbrio de forças, tornando-se fundamental promover e consolidar 
a cooperação entre as suas forças aéreas, criar conhecimento mútuo e um relacionamento 
privilegiado e próximo entre as tripulações de combate, criando um efeito multiplicador na 
capacidade de resposta combinada.
Assim surgiu o 1.º NATO TIGER MEET reunindo inicialmente três esquadras de voo, 
cuja insígnia era um Tigre ou similar. Anos depois torna-se num exercício militar único, 
com uma panóplia forte e diversificada de missões aéreas, criando oportunidades 
de treino combinado, partilha de conhecimentos operacionais e, simultaneamente 
carateriza-se por uma componente social integradora e de convívio ímpares entre 
tripulantes, mecânicos e outro pessoal de apoio.
Como tradição as pinturas das aeronaves das várias nações participantes procuram traduzir 
o Espírito Tiger subjacente ao evento. O seu significado esbate-se entre uma demonstra- 
ção da génese guerreira das esquadras de voo predecessoras e a procura de uma 
representação dos grandes felinos, como símbolo de força, poder e proficiência em combate. 
As diferenças que identificam as aeronaves como únicas, inovadoras e transmissoras 
de pujança e carácter, são reconhecidas e facilmente identificadas pelo grande público 
que as admira o que, paralelamente, impõe e conduz a uma constante evolução criadora 
nas suas pinturas.
Portugal entrou para este restrito «clube» com a Esquadra 301, em 1978, estreando-se 
na Bélgica com os seus Fiat G91. Ao longo das 30 presenças portuguesas, a Esquadra 
evoluiu para os aviões Alpha Jet A e F-16 AM, mantendo-se fiel depositária do espírito 
combatente demonstrado em África e em outros lugares, avançando mais rápido, mais alto 
e mais forte. A esquadra orgulha-se de ter recebido por quatro vezes o Silver Tiger, prémio 
destinado à esquadra com melhor desempenho nos aspetos operacional e social, distinção 
atribuída pelo voto das suas congéneres na competição.
A presente emissão filatélica, relevando a realização do NATO TIGER MEET 2021 em 
Portugal, apresenta as pinturas mais significativas das aeronaves Tiger da Esquadra 
301, Jaguares, retratando a sua evolução e as experiências artísticas adotadas, incluindo 
o projeto para o ano corrente. Apesar do cariz belicista das aeronaves como armas de 
Guerra, não deixam de ser instrumentos de Paz merecendo o reconhecimento geral pelo 
seu real valor plástico que primou entre os seus pares estrangeiros e agora se divulgam 
e imortalizam nos selos.
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