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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (1)  

[FONTE: Encyclopædia Britannica]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (2)  

[FONTE: Encyclopædia Britannica]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (3)  

[FONTE: The Local, 13/02/2013]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (4)  

[FONTE: Eugene Volokh /Washington Post, 5/12/2014]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (5)  

[FONTE: Eugene Volokh /Washington Post, 5/12/2014]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (6)  

[FONTE: Sveridges Radio, 18/02/2015]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (7)  

[FONTE: Sveridges Radio, 18/02/2015]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (8)  

[FONTE: BBC, 11/03/2015]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (9)  

[FONTE: Governo da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (10)  

[FONTE: Governo da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (11)  

[FONTE: Governo da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (12)  

[FONTE: Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (13)  

[FONTE: MNE da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (14)  

[FONTE: MNE da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (15)  

[FONTE: MNE da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (16)  

[FONTE: MNE da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (17)  

[FONTE: MNE da Suécia]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (18)  

[FONTE: BBC Culture, 21/10/2014]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (19)  

[FONTE: BBC Culture, 21/10/2014]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (20)  

[FONTE: BBC,11/06/2022]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (21)  

[FONTE: BBC,11/06/2022]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (22)  

[FONTE: The Oxford Feminist E-Press]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (23)  

[FONTE: The Oxford Feminist E-Press]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (24)  

[FONTE: Jason Institute, 30/10/2016]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (25)  

[FONTE: DW, 29/05/2016]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (26)  

[FONTE: DW, 29/05/2016]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (27)  

[FONTE: Turkish Daily News, 6/08/2016]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (28)  

[FONTE: Reuters, 29/05/2022]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (29)  

[FONTE: Reuters, 29/05/2022]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (30)  

[FONTE: Kurdistan 24, 15/09/2018]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (21)  

[FONTE: DW, 12/06/2022]



   Choque de valores: a política externa feminista 
da Suécia face à Rússia e à Turquia (32)  

[FONTE: Daily Sabath / ErhanYalvaç, 17/05/2022]



 
 

PARTE II –  NOTAS BREVES       
                        
 



 O novo ciclo político em França (1) [FONTE:  République 
Française / Vie Publique, 10/1/2022]



 O novo ciclo político em França (2) [FONTE:  République 
Française / Vie Publique, 10/1/2022]



 O novo ciclo político em França (3) [FONTE:  République 
Française / Vie Publique, 10/1/2022]



 O novo ciclo político em França (4) [FONTE: La 
République en Marche!]



 O novo ciclo político em França (5) [FONTE: La 
République en Marche!]



 O novo ciclo político em França (6) [FONTE: La 
République en Marche!]



 O novo ciclo político em França (7) [FONTE: NUPES - 
Nouvelle Union Populaire écologique et sociale]



 O novo ciclo político em França (8) [FONTE: NUPES - 
Nouvelle Union Populaire écologique et sociale]



 O novo ciclo político em França (9) [FONTE: Sondagem 
Ipsos / As motivações do voto, 8-11/06/2022]



 O novo ciclo político em França (10) [FONTE: 
Sondagem Ipsos / As motivações do voto, 8-11/06/2022]



 O novo ciclo político em França (11) [FONTE: 
Sondagem Ipsos / As motivações do voto, 8-11/06/2022]



 O novo ciclo político em França (12) [FONTE: 
Sondagem Ipsos / As motivações do voto, 8-11/06/2022]



 O novo ciclo político em França (13) [FONTE: Le 
Monde, 20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (14) [FONTE: Le 
Monde, 20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (15) [FONTE:  Le 
Monde, 20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (16) [FONTE: L’Obs, 
20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (17) [FONTE: L’Obs, 
20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (18) [FONTE: L’Obs, 
20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (19) [FONTE: L’Obs, 
20/06/2022]



 O novo ciclo político em França (20) [FONTE: L’Obs, 
20/06/2022]



   O novo ciclo político em França  (21)  
[FONTE:  Cartoon KAK / L’ Opinion, 13/06/2022]



Sugestões de leitura


