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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (1) [FONTE: Richard N. Hass, “Liberal World Order, R.I.P.”, 

21/05/2018]
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (2) [FONTE: Ronald J. Pestrito, “Woodrow Wilson: Godfather of 

Liberalism”, 31/07/2012. IMAGEM: Wikipedia]
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americana (3) [FONTE: Ronald J. Pestrito, “Woodrow Wilson: Godfather of 

Liberalism”, 31/07/2012]
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (4) [FONTE: Ronald J. Pestrito, “Woodrow Wilson: Godfather of 

Liberalism”, 31/07/2012]
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (5) [FONTE: Ronald J. Pestrito, “Woodrow Wilson: Godfather of 

Liberalism”, 31/07/2012]

�7



   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (6) [FONTE: Encyclopedia Britannica]

�8



   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (7) [FONTE: Encyclopedia Britannica]
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�10



   A ordem internacional liberal: uma ideia 
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (10) [FONTE: Grupo do Banco Mundial]
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americana (11) [FONTE: Grupo do Banco Mundial]
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americana (12) [FONTE: Grupo do Banco Mundial]
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (13) [FONTE: Grupo do Banco Mundial]
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (14) [FONTE: Wikipedia (local da Conferência de Bretton Woods 

na actualidade - placa comemorativa)]
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   A ordem internacional liberal: uma ideia 
americana (15) [IMAGEM: a Conferência de Havana, 1947. FONTE: 

Organização Mundial do Comércio]
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americana (16) [FONTE: Organização Mundial do Comércio]
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americana (21) [FONTE: US National Archives]
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   As Comunidades como extensão da 
ordem liberal internacional americana (1) 

[FONTE: Telegraph, 27/04/2016]
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[FONTE: Telegraph, 27/04/2016]

�25



   As Comunidades como extensão da 
ordem liberal internacional americana (3)

[FONTE: Telegraph, 27/04/2016]
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[FONTE: Telegraph, 27/04/2016]
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[FONTE: The Atlantic]
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[FONTE: LSE]
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[FONTE: LSE]
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[FONTE: LSE]
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