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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (1) [MAPA: Encyclopædia Britannica]



Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (2) [MAPA: Encyclopædia Britannica]



Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (3) [FONTE: Sinem Adar e Günter Seufert, Turkey’s 

Presidential System after Two and a Half Years / Stiftung Wissenschaft und Politik, 2021]



Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (4) [FONTE: FP, Elections to Watch in 2023, 1/01/2023]



 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (5) [FONTE:  Politico, 17/08/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (6) [FONTE:  Politico, 17/08/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (7) [FONTE:  Politico, 17/08/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (8) [FONTE:  Politico, 17/08/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (9) [FONTE:  Eugene Chausovsky / Foreign Policy, 11/08/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (10) [FONTE:  Eugene Chausovsky / FP, 11/08/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (11) [FONTE:  Merve Tahiroğlu / Project on Middle East 

Democracy, 10/05/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (12) [FONTE:  Merve Tahiroğlu / Project on Middle East 

Democracy, 10/05/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (13) [FONTE:  Merve Tahiroğlu / Project on Middle East 

Democracy, 10/05/2022]

15



 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (14) [FONTE:  RFI / Radio France Internationale, 18/10/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (15) [FONTE:  Al Monitor, 15/12/2022]
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 Turquia: um mediador honesto ou um 
jogador duplo? (16) [FONTE:  Al Monitor, 15/12/2022]
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A Turquia, a NATO e a Rússia (1)  
[FONTE: NATO]



A Turquia, a NATO e a Rússia (2)  
[FONTE: NATO]



A Turquia, a NATO e a Rússia (3)  
[FONTE: NATO. IMAGEM: Cimeira da NATO em Lisboa no IST, em 1952, onde foi formalizada a 

adesão da Turquia e da Grécia]



A Turquia, a NATO e a Rússia (4)  
[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “O jogo perigoso da Turquia e os riscos para a NATO” in 

Público online, 27/11/2015]

A Turquia sempre procurou no Ocidente — no passado na Grã-Bretanha, 
hoje nos EUA —, um contrapeso para a sua rivalidade com a Rússia dos 
czares/União Soviética/Federação Russa. É isso que explica a ambição de 
entrar na NATO, concretizada em 1952. Na altura, a União Soviética de 
Estaline ambicionava os territórios cedidos ao Império Otomano/Turquia, 
no leste da Anatólia, pelo Tratado de Brest-Litovsk, em 1917. Esse foi o 
Tratado que permitiu a saída antecipada da Rússia da I Guerra Mundial, 
mas com substanciais perdas de território e população. Foi o preço que os 
revolucionários bolcheviques tiveram de pagar para consolidarem a 
revolução. A história e a política internacional estão cheias de cinismo e 
ironias. 



A Turquia, a NATO e a Rússia (5)  
[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “O jogo perigoso da Turquia e os riscos para a NATO” in 

Público online, 27/11/2015]

A Rússia revolucionária de 1917, mais tarde transformada em União Soviética, 
foi um decisivo aliado da nascente República Turquia. O contexto era o da guerra 
contra a Grécia e as potências aliadas da I Guerra Mundial, após a derrota do 
Império Otomano. O fornecimento de material militar e reabastecimento pela 
fronteira leste, vindo da Rússia bolchevique, foi decisivo para o movimento 
nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk. Sem esse apoio provavelmente teria sido 
derrotado militarmente. A situação modificou-se no pós II Guerra Mundial, como 
a emergência de uma poderosa União Soviética. A Turquia de Inönü procurou a 
NATO. Receava a vontade de Estaline reverter o Tratado de Brest-Litovsk e a 
pressão soviética sobre os estreitos que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo. Os 
EUA, viram uma oportunidade para consolidar a sua política de containment 
(contenção) da União Soviética, no Mediterrâneo oriental e Médio Oriente, 
cercando-a no seu flanco Sul.



A Turquia, a NATO e a Rússia (6)  
[FONTE: Encyclopædia Britannica]



A Turquia, a NATO e a Rússia (7)  
[FONTE: Carol R. Saivetz “Frenemies: Putin and Erdogan” in Lawfare, 4/03/2018]



A Turquia, a NATO e a Rússia (8)   
[FONTE: BBC, 13/06/2019]



A Turquia, a NATO e a Rússia (9) 
[FONTE: BBC, 13/06/2019]



A Turquia, a NATO e a Rússia (10)  
[FONTE: CNN, 10/10/2019]



A Turquia, a NATO e a Rússia (11)  
[FONTE: FT, 17/10/2019]



A Turquia, a NATO e a Rússia (12)  
[FONTE: Elkin / DW, 10/10/2017]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (1) [FONTE: The Geopolítical Monitor]
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  O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (2)  [FONTE: Institute Montaigne / 

Spyros Blavoukos, 29/04/2021]



   O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (3) [FONTE: TRT World, 10/12/2019]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (4) [FONTE: TRT World, 10/12/2019]



O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (5) [FONTE: Anadolu Agency, 

5/5/2021]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (6) [FONTE: Anadolu Agency, 

5/5/2021]



O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (7) [FONTE:  Encyclopaedia 

Britannica]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (8) [FONTE:  Daily Sabah, 17/5/2021. 

MAPA: ResearchGate]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (9) [FONTE:  Daily Sabah, 17/5/2021]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (10) [FONTE:  Daily Sabah, 

17/5/2021]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (11) [FONTE: Euractiv / Reuters  

21/12/2022]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (12) [FONTE: Euractiv / Reuters  

21/12/2022]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (13) [FONTE: Al Monitor, 

17/11/2022]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (14) [FONTE: Al Monitor, 

17/11/2022]



 O gás natural no Mediterrâneo oriental, as 
alianças e as contra-alianças (15) [FONTE: Armenia, Greece and 

Cyprus Triangle May be in the Offing / The Armenian Mirror Spectator, 9/06/2022]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (1)  
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (2)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (3)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (4)  
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (5)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (6)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (7)  
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (8)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (9)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]

55



  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (10)  
[FONTE: VOA, 8/09/2022]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (11)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (12)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (13)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (14)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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  Conflitos geopolíticos a seguir em 2023 (15)  
[FONTE: Foreign Policy, 1/02/2023]
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Sugestões de leitura


