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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (1) [FONTE:  Encyclopaedia Britannica]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (2) [FONTE:  Just Security, 12/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (3) [FONTE:  CNN, 17/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (4) [FONTE:  CNN, 17/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (5) [FONTE:  CNN, 17/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (6) [FONTE:  CNN, 17/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (7) [FONTE:  CNN, 17/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (8) [FONTE: DW, 30/06/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (9) [FONTE: DW, 30/06/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (10) [FONTE: DW, 30/06/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (11) [FONTE: Saudi Gazette, 16/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (12) [FONTE: Saudi Gazette, 16/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (13) [FONTE: France 24, 19/07/2022. FOTO: CNN]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (14) [FONTE: France 24, 19/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (15) [FONTE: France 24, 19/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (16) [FONTE: Associated Press, 19/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (17) [FONTE: Associated Press, 19/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (17) [FONTE: Times of Israel, 22/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (18) [FONTE: Times of Israel,18/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (19) [FONTE: Times of Israel,18/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (20) [FONTE: Times of Israel,18/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (21) [FONTE: Guardian, 20/07/2022. FOTO: AFP]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (22) [FONTE: Guardian, 20/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (23) [FONTE: Guardian, 20/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (24) [FONTE: Daily Sabah, 22/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (25) [FONTE: Daily Sabah, 22/07/2022]



     O Médio Oriente entre as estratégias dos 
EUA e da Rússia (26) [FONTE:  Gary Varvel/ Indianapolis Star, Creators 

Syndicate / BBC, 16/07/2015]



 
 

PARTE II –  NOTAS BREVES       
                        
 



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (1) [FONTE: Comissão Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (2) [FONTE: Público, 26/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (3) [FONTE: Comissão Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (4) [FONTE: Comissão Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (5) [FONTE: Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (6) [FONTE: Comissão Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (7) [FONTE: Comissão Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (8) [FONTE: Comissão Europeia]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (9) [FONTE: Der Spiegel 

International, 15/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (10) [FONTE: Der Spiegel 

International, 15/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (11) [FONTE: Der Spiegel 

International, 15/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (12) [FONTE: Der Spiegel 

International, 15/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (13) [FONTE: Der Spiegel 

International, 15/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (14) [FONTE: Politico, 21/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (15) [FONTE: Politico, 21/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (16) [FONTE: Politico, 21/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (17) [FONTE: Politico, 21/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (18) [FONTE: FT, 22/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (19) [FONTE: FT, 22/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (20) [FONTE: Jornal Económico, 

21/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (21) [FONTE: Jornal Económico, 

21/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (22) [FONTE: Expresso, 

22/07/2022. FOTO: European Council Newsroom]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (23) [FONTE: Expresso, 

22/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (24) [FONTE: Expresso, 

22/07/2022]



     Gás natural: o início das divisões europeias 
face às sanções à Rússia? (25) [FONTE: Cartoon de Paresh / 

Cagle cartoons, 2/05/2022]



Sugestões de leitura


