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Todos os anos, em muitos exércitos de países nossos aliados na NATO, e com o patrocínio dos 
respectivos generais Chefes de Estado-Maior, são emitidas listas de livros que pela sua pertinência, 
intemporalidade e importância constituem excelentes ferramentas de trabalho para o desenvolvimento 
ético e profissional de todos os “profissionais de armas”, independente do posto. No ano 2008-09 a 
Direcção da Revista da Cavalaria lançou-se num objectivo semelhante. 

Nesta segunda Lista de Leitura Profissional pretende-se, uma vez mais, sensibilizar e contribuir 
para a divulgação da importância da leitura, enquanto ferramenta para o desenvolvimento individual de 
cada um. Mantivemos a organização das obras propostas (reflectindo tanto quanto possível as novidades 
editoriais) por cinco grandes temas: História Militar; Estratégia; Táctica; Contra-subversão e Liderança 
Militar. Infelizmente neste último tema ainda nos socorremos, em exclusivo, de autores estrangeiros. As 
obras em língua inglesa continuam incontornáveis. Boas leituras! 

A Direcção da Revista da Cavalaria 
 

HISTÓRIA MILITAR 

 

Título: A Cavalaria na Guerra 
Peninsular 
Autor: Alexandre Sousa Pinto et 
al 
Editora: Tribuna, 2009 
Língua: Portuguesa 
Votada à irrelevância por falta de cavalos 
e pessoal, logo após a 1ª Invasão 
Francesa, a cavalaria portuguesa foi 
evoluindo num crescendo até se tornar 
numa arma fiável e testada em combate, à 
semelhança do Exército Português no seu 
todo. Este verdadeiro processo de 
“transformação” merece, pois, uma leitura 
atenta.  

Título: The Culture of War 
Autor: Martin van Creveld 
Editora: Presidio Press, 2008 
Língua: Inglesa  
É muito interessante este longo percurso 
que o autor faz pela história da 
humanidade para demonstrar que, 
embora nos dias de hoje seja 
politicamente incorrecto afirmá-lo, a 
Guerra é, também, um fenómeno cultural.  
Outro aspecto interessante é identificar as 
origens, na maioria dos casos ancestrais, 
de muita da praxis profundamente 
enraizada nas forças armadas das nações 
de todo o mundo. 

 
ESTRATÉGIA 

 

Título: Grandes Estrategistas 
Portugueses. Antologia 
Ed & Coord: António Paulo 
Duarte e António Horta Fernandes 
Editora: Edições Sílabo, 2007 
Língua: Portuguesa 
Compilação de textos de catorze pensadores 
estratégicos portugueses do século XX. 
Constitui uma imagem da nossa identidade 
estratégica actual e por isso um importante 
contributo para compreendermos o que 
somos.  

Título: A Grande Estratégia de 
Portugal na Restauração 
Autor: Gabriel Espírito Santo 
Editora: Caleidoscópio, 2009 
Língua: Portuguesa  
O estudo de uma Grande Estratégia de 
sucesso num dos períodos mais exigentes 
da História de Portugal, precisamente 
quando estava em causa a consolidação 
da identidade do País como estado 
soberano e independente. Constitui uma 
lição inspiradora para os desafios dos 
dias de hoje. 
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TÁCTICA 

 

Título: Operation Snake Bite 
Autor: Stephen Grey 
Editora: Penguin Viking, 2009 
Língua: Inglesa 
É no Afeganistão, desde há já oito anos, que 
soldados dos países da NATO têm travado 
duros combates contra opositores 
determinados, numa geografia também ela 
adversa. 
A operação Snake Bite é o relato de um desses 
combates, travado por forças anglo-americanas 
no sul do Afeganistão em Dezembro de 2007, 
reflectindo muita da tipologia de operações que 
caracteriza este conflito.  

Título: Perspectives tactiques 
Autor: Guy Hubin 
Editora: Economica, 2003 
Língua: Francesa 
No domínio da teoria táctica, esta obra 
constitui um bom ponto de partida para o 
estudo da influência da tecnologia sobre a 
táctica. Segundo o autor, coronel de cavalaria, 
a actual sucessão de inovações tecnológicas 
irá nos tempos mais próximos, produzir 
alterações fundamentais na actuação táctica 
em todos os domínios em geral e, em 
particular, na manobra, apoio de fogos e 
comando e controlo. (Ver RevCav Nº14) 

 
CONTRA-SUBVERSÃO 

 

Título: Vo Nguyen Giap 
Autor: Carlos M. M. Dias e 
Alexandre Carriço 
Editora: Edições Prefácio, 2009 
Língua: Portuguesa 
Numa altura em que a NATO está empenhada 
militarmente no teatro de Operações do 
Afeganistão no que é, assumidamente, uma 
campanha de contra-subversão, importa voltar a 
ler com atenção este assunto. No caso desta 
obra, sobre o homem que personalizou a 
subversão vitoriosa contra grandes potências.   

Título: The Gamble 
Autor: Thomas E. Ricks 
Editora: Penguin Press HC, 2009 
Língua: Inglesa 
Aborda o papel do General Petraeus no 
processo que conduziu à inversão da situação 
no Iraque, em 2006-2008. Permite retirar 
ensinamentos e fomentar a reflexão sobre a 
forma de conduzir operações de contra-
subversão em teatros distantes do território 
pátrio e sob o escrutínio atento de governantes 
e opiniões públicas. 

 
LIDERANÇA MILITAR 

 

Título: A Máscara do Comando 
Autor: John Keegan 
Editora: Tinta da China, 2009 
Língua: Portuguesa 
Trata-se da versão portuguesa de uma obra 
de Keegan publicada em 1987 e que se 
debruça sobre quatro personalidades em 
lugares cimeiros de liderança militar: 
Alexandre, o Grande; o Duque de 
Wellington; Ulysses Grant; e Adolf Hitler. A 
obra é um estudo comparativo e conduz-nos 
à reflexão do papel do heroísmo em relação 
às exigências políticas de cada época.  

Título: Generais Romanos 
Autor: Adrian Goldsworthy 
Editora: A Esfera dos Livros, 2007 
Língua: Portuguesa 
Esta obra debruça-se sobre quinze dos mais 
bem sucedidos comandantes romanos, desde 
os fins do século III a.C. a meados do século 
VI da nossa era. O comando assumia um 
carácter directo e pessoal exigindo 
proximidade aos legionários e partilha de toda 
a dureza e riscos das campanhas, o que torna a 
obra interessante para todos os escalões de 
comando. 

 

 

Título: The Fourth Star 
Autor: David Cloud e Greg Jaffe 
Editora: Crown Publishers, 2009 
Língua: Inglesa 
Centrada na vida de quatro generais de quatro 
estrelas do Exército Americano que ocuparam, 
ou ainda ocupam, lugares cimeiros da cadeia 
de comando das Forças Armadas, a obra 
percorre os principais desafios humanos e 
institucionais das últimas décadas. Deveria ser 
lido por Oficiais Generais e Oficiais 
Superiores. 

 

Título: Seis Grandes Comandantes  
Editores: Theodore Ayrault Dodge   
Editora: Edições Sílabo, 2009 
Língua: Portuguesa 
É um clássico de longa data que é agora 
publicado em Português. Os grandes 
comandantes são: Alexandre, Aníbal, César, 
Gustavo Adolfo, Frederico e Napoleão. Num 
enquadramento generalista de cada época 
histórica, o autor debruça-se sobre a influência 
de cada um na arte da guerra e as qualidades 
físicas e morais como comandantes. 

 


