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PARTE I –  A revolução islâmica  
de 1978/1979                       



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (1) [FONTE:  BBC, 27/01/2016]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (2) [FONTE:  BBC, 27/01/2016]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (3) [FOTOS:  Magnum, Ferdinando 

Scianna, 1978]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (4) [FONTE:  BBC, 27/01/2016]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (5) [FOTOS: O regresso do Ayatollah 

Ruhollah Khomeini ao Irão, a 1/02/1979. FONTE: Wikipedia]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (6) [FONTE: CNN, 16/07/2015]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (7) [FONTE: CNN, 16/07/2015]



Khomeini: do exílio em França a líder da 
revolução islâmica no Irão (8) [FONTE: Wikipedia]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (1) 

[FONTE: CNN, 16/07/2015]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (2) 

[FONTE: CNN, 16/07/2015]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (3) 

[FONTE: Guardian, 11/02/2015]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (4) 

[FONTE: Guardian, 11/02/2015]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (5) 

[FONTE: Guardian, 11/02/2015]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (6) 

[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes in Crítica, 18/04/2007]



A mentalidade da Guerra-Fria e a dificuldade 
em perceber a revolução islâmica no Irão (7) 

[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes in Crítica, 18/04/2007]



 
 

PARTE II – A exportação da revolução 
islâmica                        



 A tentativa do Iraque conter o Irão e obter 
ganhos territoriais (1) [FONTE: Encyclopædia Britannica Online e Wikipedia]



 A tentativa do Iraque conter o Irão e obter 
ganhos territoriais (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica Online]



 O Hezbollah do Líbano (1) [FONTE: Times of Israel, 
17/01/2014]



 O Hezbollah do Líbano (2) [FONTE: Encyclopædia 
Britannica Online]



 O Hezbollah do Líbano (3) [FONTE: Encyclopædia 
Britannica Online]



 O Hezbollah do Líbano (4) [FONTE: Times of Israel, 
17/01/2014]



 O Hezbollah do Líbano (5) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes,  Expresso (26/08/2006), p. 18]



 O Hezbollah do Líbano (6) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes,  Expresso (26/08/2006), p. 18]



 O Hezbollah do Líbano (7) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes,  Expresso (26/08/2006), p. 18]



 O Hezbollah do Líbano (8) [FONTE: Reuters, 7/02/2012]



 O Hezbollah do Líbano (9) [FONTE: Middle East Eye, 
19/11/2015]



 O caso Salman Rushdie (1) [FONTE: Wikipedia]



 O caso Salman Rushdie (2) [FONTE:  José Pedro 
Teixeira Fernandes, “Islamismo e Multiculturalismo. As Ideologias Após o Fim da História”, 2006]



 O caso Salman Rushdie (3) [FONTE: Guardian, 
14/09/2012]



 O caso Salman Rushdie (4) [IMAGENS: Muçulmanos 
britânicos, em Bradford, Reino Unidos, queimado o livro “Versículos Satânicos”, de Salman 

Rushdie, em Fevereiro de 1989. FONTE: BBC, 13/02/2009]



 O caso Salman Rushdie (5) [FONTE: BBC, 13/02/2009]



 O caso Salman Rushdie (6) [FONTE: BBC, 13/02/2009 
e Telegraph & Argus, 14/10/2015]



 O caso Salman Rushdie (7) [FONTE: BBC, 13/02/2009]



 O caso Salman Rushdie (8) [FONTE: Guardian,
19/06/2015]



 O caso Salman Rushdie (9) [FONTE: Guardian,
26/06/2012]



 O caso Salman Rushdie (10) [FONTE: Guardian,
1/07/2012]



 
 

PARTE III – A Geopolítica do Irão na 
actualidade: os principais pontos críticos                         



A diversidade étnico-religiosa do Irão e os 
recursos energéticos (1) [MAPA: Os diferentes grupos étnicos do Irão]



A diversidade étnico-religiosa do Irão e os 
recursos energéticos (2) [MAPA: Os diferentes grupos étnicos do Irão e a 

localização de petróleo e gás natural]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (1) [MAPA: Petróleo e presença militar dos EUA no Médio Oriente]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (2) [MAPA: o estreito de Ormuz, no golfo Pérsico. FONTE: Wikipedia]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (3) [FONTE: National Geographic]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (4) [FONTE: National Geographic]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (5) [FONTE: Al-Monitor, 23/06/2015]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (6) [FONTE: Al-Monitor, 23/06/2015]



A  geopolítica do petróleo no Médio 
Oriente (7) [FONTE: Al-Monitor, 23/06/2015]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (1) 

[FONTE: BBC, 14/07/2015]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (2) 

[MAPA: Os principais locais do programa nuclear do Irão]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (3) 

[FONTE: BBC, 14/07/2015]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (4) 

[FONTE: BBC, 14/07/2015]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (5) 

[FONTE: Guardian, 24/01/2016]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (6) 

[FONTE: WSJ, 24/01/2016]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (7) 

[FONTE: WSJ, 24/01/2016]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (8) 

[FONTE: France 24, 10/11/2015]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (9) 

[FONTE: La Repubblica, 27/01/2016]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (10) 

[FONTE: La Repubblica, 27/01/2016]



O programa nuclear como moeda de troca para 
o levantamento das sanções económicas (11) 

[FONTE: Cartoon de Leoni]



O Irão no cinema: o filme “Persépolis”, de Marjane 
Satrapi e Vincent Paronnaud, 2007 (1) [FONTE:  Sony Pictures] 



O Irão no cinema: o filme “Persépolis”, de Marjane 
Satrapi e Vincent Paronnaud, 2007 (2) [FONTE:  IMDB] 



O Irão no cinema: o filme “Persépolis”, de Marjane 
Satrapi e Vincent Paronnaud, 2007 (3) [FONTE: Cine Cartaz, Público] 


