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PARTICIPAÇÃO
DE PORTUGAL NA GRANDE GUERRA
LEMBRADA EM SELOS DOS CTT
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Os CTT lembram a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial com uma emissão filatélica que
será lançada amanha. Os 3 selos que a compõem prestam homenagem aos três ramos das forças
armadas, com os temas: a guerra no ar da aviação militar portuguesa, a marinha na Grande Guerra e o
exército português na I Guerra Mundial.O primeiro dos selos referidos acima evoca o esforço operacional
da Aviação Militar Portuguesa neste conflito e o sacrifício e espírito de missão dos primeiros homens do
ar que participaram no conflito em 1917 e 1918. A Aviação Militar Portuguesa participou em operações
em África, enviando esquadrilhas expedicionárias para Moçambique e Angola; também na Europa, onde
pilotos aviadores do exército foram integrados em esquadrilhas de combate francesas; e no Atlântico,
onde os aviadores se distinguiram no patrulhamento da costa portuguesa. O Tenente Lello Portela, piloto
aviador com maior número de missões de combate e maior permanência na frente de batalha é a
personalidade representada neste selo. O segundo selo, dedicado à Marinha Portuguesa, homenageia as
competências da Marinha na salvaguarda dos interesses do Estado nas águas nacionais, na metrópole e
nas colónias, assegurando a defesa e vigilância dos portos e a navegação das principais vias de
comunicação marítima. Face ao agravar das pressões alemãs sobre os territórios portugueses no
continente africano foi criado o Batalhão Expedicionário de Marinha ao Sul de Angola que, sob o
comando do então Comandante Afonso de Cerqueira, combateu forças alemãs e revoltosos locais
instigados por estas. Este comandante é agora homenageado neste selo da nova emissão filatélica. Por
fim, o último selo é dedicado ao Exército Português, que esteve envolvido em operações em duas frentes:
a africana e a europeia, envolvendo a mobilização de cerca de 105 mil homens, dos quais 60 mil na
frente europeia. Um dos maiores confrontos existentes foi a batalha de La Lys, ocorrida em 9 de abril de
1918, uma pesada derrota militar. Nesta batalha, destacou-se Aníbal Augusto Milhais, o soldado
português mais condecorado da I Guerra Mundial, homenageado no terceiro selo desta emissão. Esta
emissão é composta por três selos, o primeiro selo da aviação militar portuguesa tem o valor facial de
0,50€ cada e uma tiragem de 125 000 exemplares; o selo da marinha com o valor facial de 0,63€ e uma
tiragem de 100 000 exemplares; e o selo do exército com uma tiragem de 105 000 exemplares e um valor
facial de 0,85€ cada um.
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Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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