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PARTE I – O Irão: um Estado com  
profundas raízes históricas                       



Antecedentes histórico-políticos (1)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica e CIA, The World Factbook]



Antecedentes histórico-políticos (2)  
[Mapa: o Império Persa Sassânida por volta de 620 d.C. FONTE:  Wikipedia]



Antecedentes histórico-políticos (3)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



Antecedentes histórico-políticos (4)  
[FONTE: Wikipedia]



 Antecedentes histórico-políticos (5) 
[MAPA: Zonas  de influência da Rússia e da Grã-Bretanha no Irão em inícios do século XX. 

FONTE:  Wikipedia]



 Antecedentes histórico-políticos (6)  
[FONTE:  Wikipedia]



 Antecedentes histórico-políticos (7)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



Antecedentes histórico-políticos (8)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



Antecedentes histórico-políticos (9)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica. IMAGEM: celebração nas ruas de Teerão do golpe de 

estado de 1953 que derrubou o governo de Mosaddegh.]



Antecedentes histórico-políticos (10)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



 
 

PARTE II –  A revolução islâmica  
de 1978/1979 e a hostilidade dos EUA                       



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (1) [FOTOS: O 

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



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (2) [FONTE: 

CNN, 16/07/2015]



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (3) [FONTE: 

CNN, 16/07/2015]



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (4) [FONTE: 

CNN, 16/07/2015]



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (5) [FONTE: 

CNN, 16/07/2015]



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (6) [FONTE: 

Guardian, 11/02/2015]



Khomeini e a revolução islâmica: na génese 
da hostilidade entre o Irão e os EUA (7) [FONTE: 

Guardian, 11/02/2015]



 Os instrumentos do Irão no exterior: o 
caso do Hezbollah no Líbano (1) [FONTE: Wikipedia]



 Os instrumentos do Irão no exterior: o caso 
do Hezbollah no Líbano (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



 Os instrumentos do Irão no exterior: o caso 
do Hezbollah no Líbano (3) [FONTE: Times of Israel, 17/01/2014]



  Os instrumentos do Irão no exterior: o caso 
do Hezbollah no Líbano (4) [FONTE: Reuters, 7/02/2012]



 Os instrumentos do Irão no exterior: o caso 
do Hezbollah no Líbano (5) [FONTE: Power Points Defining the Syria-

Hezbollah Relationship / Carnegie Middle East, 29/03/2019]



 Os instrumentos do Irão no exterior: o caso 
do Hezbollah no Líbano (6) [FONTE:  Power Points Defining the Syria-

Hezbollah Relationship / Carnegie Middle East, 29/03/2019]



 
 

PARTE III – O Irão  e a geopolítica  
da energia no Médio Oriente                         



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]



 
 

PARTE IV –  A questão nuclear iraniana:  
o fim do acordo nuclear de 2015?                           



A antiga ambição nuclear iraniana (1) 
[IMAGENS: à esquerda — publicidade de empresas dos EUA ligadas à energia nuclear nos 
anos 1970; à direita — imagem de jornal iraniano de 1976 dizendo que 1/4 dos cientistas do 

programa nuclear do país são mulheres. FONTE: Wikipedia]



A antiga ambição nuclear iraniana (2)
[FONTE: Foreign Policy, 29/12/2010]



A antiga ambição nuclear iraniana (3) 
[FONTE: Foreign Policy, 29/12/2010]



A antiga ambição nuclear iraniana (4) 
[FONTE: Foreign Policy, 29/12/2010]



A antiga ambição nuclear iraniana (5)
[FONTE: Foreign Policy, 29/12/2010]



A antiga ambição nuclear iraniana (6)
[FONTE: The Times of Israel, 1/11/2013]



A antiga ambição nuclear iraniana (7) 
[FONTE: The Times of Israel, 1/11/2013]



A antiga ambição nuclear iraniana (8) 
[FONTE: The Times of Israel, 1/11/2013]



A antiga ambição nuclear iraniana (9) 
[FONTE: The Times of Israel, 1/11/2013]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (1) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (2) [FONTE: BBC,7/05/2019]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (3) [FONTE: BBC,7/05/2019]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (4) [FONTE: BBC,7/05/2019]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (5) [FONTE: BBC,7/05/2019]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (6) [FONTE: BBC,7/05/2019]



O Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão (7) [FONTE: BBC,7/05/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (1) [FONTE: BBC, 2/05/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (2) [FONTE: BBC, 2/05/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (3) [FONTE: BBC, 2/05/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (4) [FONTE: BBC, 2/05/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (5) [FONTE: ECFR, 7/02/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (6) [FONTE: ECFR, 7/02/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (7) [FONTE: ECFR, 7/02/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o 
programa nuclear do Irão? (8) [FONTE: ECFR, 7/02/2019]



O fim do Acordo de 2015 sobre o programa 
nuclear do Irão? (9) [FONTE: “Iran-US relations: Nine cartoons tell the story” in 

BBC, 16/07/2015]
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