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PARTE I – A Tailândia: aspectos  
históricos e geopolíticos                                               



A Tailândia: um país budista e monárquico (1)  
[FONTE: National Geographic] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (2)  
[FONTE: National Geographic] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (3)  
[FONTE: National Geographic] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (4)  
[IMAGEM: o palácio real de Bangkok. FONTE: Wikipedia] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (5)  
[IMAGEM: Antiga bandeira da Tailândia] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (6)  
[FONTE: Wikipedia] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (7)  
[FONTE: History Today] 



A Tailândia: um país budista e monárquico (8)  
[FONTE: History Today] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (1)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (2)  
[FONTE: CIA, The World Fact Book]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (3)  
[FONTE: CIA, The World Fact Book]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (4)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (5)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (6)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (7)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (8)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (9)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (10)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (11)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (12)  
[FONTE: Hérodote] 



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (13)  
[FONTE: Wikipeda]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (14)  
[FONTE: BBC, 7/11/2013]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (15)  
[FONTE: BBC, 7/11/2013]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (16)  
[FONTE: BBC, 7/11/2013]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (17)  
[FONTE: BBC, 7/11/2013]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (18)  
[FONTE: BBC, 7/11/2013]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (19)  
[FONTE: UN News Centre, 11/11/2013]



A Tailândia: alguns aspectos geopolíticos (20)  
[FONTE: UN News Centre, 11/11/2013]



 
 

PARTE II –  A Tailândia: entre a continuidade 
da monarquia e os golpes de estado  



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (1)  [FOTO: Thaksin 

Shinawatra. FONTE: Al Jazeera, 26/02/2016] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (2) [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (3) [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (4) [FONTE: BBC, 

24//06/2011] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (5) [FONTE: BBC, 

24//06/2011] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (6) [FONTE: BBC, 

13/07/2012] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (7) [FONTE: BBC, 

13/07/2012] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (8) [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (9) [IMAGEM: 

Yingluck Shinawatra com Angela Merkel em Berlim, 18/07/2012] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (10) [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (11) [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (12) [FONTE: BBC, 

13/07/2012] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (13) [FONTE: BBC, 

13/07/2012] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (14)  [FONTE: 

Foreign Affairs, 10/02/2015] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (15)  [FONTE: 

Foreign Affairs, 10/02/2015] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (16)  [FONTE: 

Foreign Affairs, 10/02/2015] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (17)  [FONTE: 

Foreign Affairs, 10/02/2015] 



“Camisas vermelhas” e “camisas 
amarelas”: a era dos Shinawatras (18)  [FONTE: 

BBC, 19/05/2015] 



 
 

PARTE III – A Tailândia e a geoeconomia  
da Ásia: o factor China  



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (1)  
[FONTE: Ministério da Energia da Tailândia] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (2)  
[IMAGEM: ranking dos países produtores de petróleo. FONTE: Index Mundi] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (3)  
[MAPA: Estados-membros da ASEAN. FONTE: Senado da Tailândia] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (4)  
[FONTE: ASEAN] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (5)  
[FONTE: ASEAN] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (6)  
[FONTE: Time,15/07/2014] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (7)  
[FONTE: Time,15/07/2014] 



A Tailândia e a geoeconomia da Ásia (8)  
[FONTE: The Diplomat, 30/03/2016] 
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