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1 - Abreu, Paradela de – Timor: a verdade histórica. Lisboa,
Luso Dinastia, 1997, 294 p., 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Para compreendermos o que se passou em Timor-Leste na fase da
descolonização, desde o “25 de Abril” até 1976, é fundamental
termos presente no nosso espírito e na nossa memória a situação
internacional daquela época, o processo revolucionário que se
verificava em Portugal e saber, de facto, o que se passou em TimorOriental.»

12€

2 - Carlos, Rui Palma – Eu fui ao fim de Portugal. Queluz,
Literal, s/d; [1980], 336 p., ilustrado com mapa e fotos, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«[O autor] foi como Alferes Miliciano até Timor e aí se viu envolvido
nos tristíssimos acontecimentos que se seguiram à retirada das
autoridades portuguesas.
Escreveu, no duro presídio que lhe foi imposto, o seu testemunho
pessoal do que lhe foi dado observar.»

12€ VENDIDO

3 - Castro, Alberto Osório de Castro – A ilha verde e vermelha de Timor. Lisboa, Cotovia, 1996, 217;[6] p.,
20 cm. Capa brochada, como novo.
20 €

4 - Cinatti, Ruy – Timor-amor. Lisboa, Edição do autor, Gráfica Maiadouro, 1974, 1ª edição, 16 p.,
22 cm.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Livro raro.

100€
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5 - Freitas, M. Clara P. Graça de – Estudo das madeiras de Timor: I
contribuição: II contribuição. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar
1955, 2 livros encadernados em um volume, volume I: 74 p., volume II: 89
p., muito ilustrados, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado.
«O ultramar português, dotado nas diversas províncias de extraordinárias
possibilidades florestais, sentia, há muito, a urgência de ver estudadas, em base
científicas, as suas madeiras, de forma que o consumo e exportação pudessem
realizar-se com o conhecimento exacto das suas características.»

60€
6 - Gusmão, Xanana – Timor leste: um povo, uma pátria. Lisboa, Colibri,
1994, XV;357;[1] p., ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Seja em Timor Leste, seja na Polónia, seja nos países bálticos, seja no Pacífico do
Sul, seja nas Caraíbas, está demonstrado que a força e a repressão nunca puderam
sufocar por completo o que constitui a própria razão de ser de cada povo: o orgulho
de ser ele mesmo.»

18€ VENDIDO

7 - Jolliffe, Jill – Timor: terra sangrenta. Lisboa, O Jornal, 1989, 178 p., XVI páginas ilustradas, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro é a história de Timor-Leste e da sua abortada descolonização, da invasão pela Indonésia e da tragédia subsequente, das atrocidades
cometidas contra o povo timorense e da sua corajosa resistência.»

12€
8 - Mattoso, José – A dignidade: Konis Santana e a resistência timorense. Lisboa,
Círculo de Leitores, 2005, prefácio de Mário Soares, 322;[2] p., muito ilustrado com fotos e
mapas, no texto e em folhas extra texto, 25 cm. Capa original do editor com sobrecapa,
como novo.
«O livro que ora se apresenta é um livro singular e apaixonante.»
Relata a vida do malogrado resistente Konis Santana, com notas autobiográficas e documentação
facultada por Xanana Gusmão.

18€ VENDIDO
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9 - Pereira, Sá; Silva, Adulcino – O pavoroso caso Timor: jornal
"O Retornado" denuncia ao mundo. Lisboa, Literal-Selecta, 1976,
198;[1] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro é fiel repositório dessa campanha jornalística. Certamente,
denuncia um dos mais hediondos e dolorosos crimes de genocídio político
registados na História do jornalismo.»

18€

10 - Pires, Mário Lemos – Descolonização de Timor:
missão impossível? Lisboa, D. Quixote, 1991, prefácio de
Fernando Amaral, 452;[3] p., [2] mapas, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
20 €

11 - Rocha, Carlos Vieira da – Timor: a ocupação japonesa
durante a segunda guerra mundial. [Lisboa], Sociedade
Histórica da Independência de Portugal, 1996, 2ª edição,
revista e ampliada, 309 p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Esta obra, para além do seu grande interesse historiográfico, tem
igualmente o mérito de pôr mais uma vez em evidência os profundos
laços que nos unem a Timor.»

15€

12 - Rocha, Nuno – Timor: o fim do império; volume I. Lisboa,
Orbipress, 1999, 454;[1] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro não pretende orientar qualquer tipo de opinião pública. O que se
procura é dar aos portugueses um documento isento, […] hoje todos se dão
conta de que a realidade de Timor não é aquela que nos foi transmitida pela
Imprensa, pela Rádio, pela Televisão e pelos políticos nas últimas duas
décadas.»

18€
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13 - Taylor, John G. – Timor: a história oculta. Venda Nova, Bertrand,
1993, tradução António Sá Amaral, 419 p, 21 cm. Capa brochada, como
novo.
25 €

14 - Tomaz, Luís Filipe – De Ceuta a Timor. Lisboa, Difel,
1994, XVIII;778 p., [1] folha desdobrável, 24 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, como novo.
25 € VENDIDO

*****
Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
www.atempo-livrariantiquario.com
Tel: (+ 351) 93 616 89 39
Nota: * Salvo acordo em contrário, as encomendas serão enviadas contra reembolso ou pagas por Transferência
Bancária; * As despesas de envio serão por conta do Cliente; * Para o estrangeiro enviamos factura pró-forma,
sendo os livros enviados após a recepção do pagamento.

Obrigado pela sua preferência!
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