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NOTA DE ABERTURA

Este número dos Anais do Clube Militar Naval aborda assuntos relacionados com Alfred 
Thayer Mahan, tal como tinha sido divulgado e foi possível concretizar graças ao interesse 
demonstrado por diversos consócios. Mahan (1840-1914) foi um ilustre o�cial da Marinha 
de Guerra dos EUA e distinto professor no Naval War College, instituição que dirigiu por duas 
vezes, tendo-se notabilizado sobretudo como estratega e historiador naval. Mahan realçou, 
em todos os seus escritos, a importância do mar para a grandeza e a prosperidade das 
nações, tendo causado um efeito marcante no pensamento e na ação política que se desen-
volveu desde a sua época até aos nossos dias. Mahan percebeu, pois, a importância do mar 
e, em particular, do comércio marítimo, com o seu enorme potencial de geração de riqueza.
Com base no inovador conceito de sea power, Mahan demonstrou que o domínio do mar foi 
um fator determinante, em muitos momentos decisivos, da história da humanidade. Os 
seus escritos dos �nais do século XIX sobre a centralidade do mar na grandeza dos países, 
entre os quais cabe destacar o seu livro publicado em 1890, The in�uence of Sea Power upon 
history 1660-1783, tiveram uma in�uência determinante na doutrina da guerra naval e no 
pensamento estratégico, a qual se re�etiu na US Navy, e também em praticamente todas as 
marinhas de guerra, nos primórdios do século XX, incluindo a Marinha Portuguesa.
Mahan tem sido considerado, por muitos pensadores políticos e intelectuais, como um dos 
maiores estrategistas marítimos norte-americanos e mundiais de toda a história, uma 
grande referência no pensamento estratégico marítimo. De facto, nenhuma pessoa in�uen-
ciou tão direta e profundamente a teorização sobre o poder no mar e a estratégia marítimo-
-naval como ele.
Esta edição temática dos Anais, por ocasião do centenário do falecimento de Mahan, 
contém um conjunto de artigos especialmente selecionados. O primeiro artigo é da autoria 
do consócio Sardinha Monteiro, com o ensaio “Mahan em 3 atos”, onde explana as particula-
ridades do seu pensamento, ajudando a compreender o seu legado; o segundo artigo 
aborda o tema “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower – uma estratégia 
pós-mahaniana para o poder marítimo americano”, da autoria do consócio Anjinho Mouri-
nha, onde se analisa a estratégia marítima Americana em vigor desde 2007, a sua aplicabili-
dade no Pací�co face à postura da China, que considera de pendor Mahaniano, bem como 
no Atlântico, onde o ambiente estratégico é bem distinto, apresentando, em notas �nais, as 
implicações que poderá ter para Portugal, e, consequentemente, para as Forças Armadas 
Portuguesas; o terceiro artigo, “A dimensão dos espaços marítimos de Portugal”, apresenta 
as dimensões mais marcantes dos espaços marítimos nacionais, sobretudo quando coteja-
das com a nossa dimensão terrestre, e é da autoria do consócio Bessa Pacheco; e o quarto 
artigo, “Portugal e o mar”, do consócio Sousa Pereira, desenvolve as linhas de ação para que 
Portugal tire proveito do enorme potencial que o mar lhe pode proporcionar, e, neste 
contexto, qual o papel que a Marinha pode desempenhar.
Complementando estes quatro artigos, um quinto do Sr. Dr. Luís de Menezes que retrata o 
rico percurso pro�ssional e político do Capitão-de-mar-e-guerra Mendes Norton. Na 
tradicional rubrica “OS ANNAES HÁ 100 ANOS” são selecionados os estudos, os artigos de 
opinião e os seus inúmeros contraditórios, dos consócios de então, demonstrativos da 
vitalidade que os Anais já tinham há 100 anos. Merece também aqui uma referência 
especial o trabalho desenvolvido pelos coordenadores e colaboradores das crónicas que, 
nas suas diferentes áreas, relatam a atualidade técnico-pro�ssional e sua visão da política 
internacional, alguns com uma assinalável permanência, ininterrupta de vários anos, como 
é o caso da Crónica Internacional da autoria do consócio Reis Rodrigues.
Nunca é demais agradecer, a todos os colaboradores deste número, pelo interesse demons-
trado e pela ação desenvolvida em prol dos Anais, de forma muito calorosa e reconhecida. 
A CRA trabalhou, de forma a�ncada, para que o presente volume seja do agrado dos leitores 
e se constitua como uma oportunidade de enriquecimento pessoal, de incentivo ao estudo 
e de re�exão sobre assuntos de interesse naval.
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Artigos

Mahan em 3 atos

Capitão-de-fragata Nuno Sardinha Monteiro

“A Cooperative Strategy for 21st Centur y Seapower”: 
Uma estratégia Pós-Mahaniana para o poder marítimo Americano?

Capitão-tenente António Mateus Anjinho Mourinha

Mahan foi um dos maiores estrategistas da história, tendo-se tornado uma 
referência incontornável em qualquer trabalho ou estudo sobre o mar, nomeada-
mente sobre a importância do mar na grandeza e na prosperidade das nações. 
Embora não tenha trazido novas interpretações à história marítima e naval, 
Mahan abriu novos caminhos para o estudo da estratégia, tornando-se assim 
essencial para qualquer estudioso de temas marítimos e navais.
Todavia, o pensamento de Mahan está, naturalmente, sujeito a limitações espaci-
ais e temporais. Além disso, mesmo no contexto espácio-temporal em que surgi-
ram, as ideias de Mahan não são isentas de críticas.
É com isto em mente que, um século volvido sobre a sua morte, este ensaio se 
propõe ao desa�o de apresentar, em três atos, 7 particularidades, 7 virtudes e 7 
pecados da vida, do pensamento ou da ação do estrategista americano.

A estratégia marítima Americana em vigor desde 2007, designada A Cooperative 
Strategy for 21st Century Seapower é marcadamente diferente daquilo que vinham 
sendo as últimas estratégias marítimas americanas, colocando a tónica na 
prevenção dos con�itos baseada na cooperação, sobretudo virada para a 
promoção da segurança nos espaços marítimos. Entretanto a postura da China 
no Pací�co, de pendor Mahaniano, parece poder ameaçar esta conceção 
estratégica. Poderá ela sobreviver a uma ressurgência Mahaniana no Pací�co e 
estabelecer-se como um novo paradigma estratégico ou antes poderá ser consid-
erada apenas como um interlúdio dentro da continuidade a estratégia marítima 
Americana? Que teoria se encontra subjacente a este documento, que carac-
terísticas distintivas apresenta e quais os seus fundamentos, são questões a que 
também procuraremos responder neste artigo. Finalmente, propomo-nos 
apresentar, como notas �nais, as implicações que poderá ter para Portugal, e 
consequentemente, para as Forças Armadas Portuguesas.
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A dimensão dos espaços marítimos de Portugal 
Capitão-de-fragata  Bessa Pacheco

Os espaços marítimos dos países costeiros são um dos potenciais fatores de 
poder dos Estados. A sua agrimensoria é uma das principais medidas usadas nas 
análises geoestratégicas, políticas, económicas e sociais. Portugal é um dos 
maiores países marítimos do mundo, especialmente no que se refere à zona 
económica exclusiva e à plataforma continental. 

Num momento em que Portugal rede�niu a sua estratégia nacional para o mar, e 
que se prepara para contribuir ativamente para a estratégia marítima da União 
Europeia, é fundamental que os atores políticos, decisores e técnicos se sirvam da 
mesma base de trabalho, em termos de dimensão e avaliação do potencial 
marítimo nacional.

Este artigo caracteriza e dimensiona os espaços marítimos sob soberania, 
jurisdição ou responsabilidade nacional. Para efeitos de avaliação comparativa, as 
dimensões dos principais espaços marítimos são relativizadas à dimensão de 
determinados espaços terrestres. Ao nível da comparação entre países, são espe-
ci�cadas ordenações mundiais por tipologia de espaços marítimos.

As principais conclusões apontam para que Portugal tenha a 20ª maior ZEE do 
mundo e a 2ª maior área de extensão de plataforma continental reclamada. 
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Portugal e o Mar
Contra-almirante Luis Carlos de Sousa Pereira

Para que Portugal tire proveito do enorme potencial que o mar lhe pode 
proporcionar, seja ao nível dos recursos naturais, seja no contexto da 
exploração da geogra�a nas relações de poder, terá primeiro de conseguir 
alterar a perspectiva das pessoas e motivá-las para esse desígnio nacional que 
é o «mar português». A história pode ter aqui um papel relevante, se dela 
soubermos retirar aquilo que é essencial: os fundamentos, que nos ajudam a 
compreender os protagonistas e os actos, os erros, que não se devem repetir, e 
os valores que condicionam as opções e que determinam os limites da ética e 
da moral.

Compreender os oceanos nas suas diferentes dimensões, deixando de os olhar 
de forma sectorial, é também fundamental para congregar esforços e encon-
trar as soluções mais adequadas à natureza multidisciplinar dos desa�os nos 
espaços marítimos. Doutrinariamente a Marinha já aborda as questões do mar 
nas suas diferentes vertentes, estruturando a sua missão segundo três funções 
fundamentais, que cobrem aspectos tão diversos como a defesa, a segurança, 
o desenvolvimento, a protecção ambiental e dos recursos e a cultura marítima. 
Esta realidade, associada a um enorme capital de saber e de experiência 
acumulada, a capacidades abrangentes, e ao reconhecimento público da sua 
utilidade e e�cácia, coloca a instituição numa posição privilegiada para auxiliar 
o país a prosseguir aqueles propósitos.

O Capitão-de-mar-e-guerra Manuel Peixoto Martins Mendes Norton:
A atividade pro�ssional e o seu percurso político
Documentalista e Bibliotecário Luis Miguel Pulido Garcia Cardoso de Menezes

O presente artigo pretende retratar a atividade pro�ssional e o percurso políti-
co do Capitão-de-mar-e-guerra, Manuel Peixoto Martins Mendes Norton, 
salientando o seu papel no salvamento dos náufragos do paquete inglês 
«Veronese» em 1913, na situação da farolagem em Portugal na primeira 
metade do século XX, na realização da Conferência Internacional de Balizagem 
e Farolagem em 1930, da qual foi o organizador, e a sua participação no movi-
mento revolucionário de 28 de maio de 1926 e nas revoltas de 1935.
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