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Sobre o livro 

O 27 de Maio marca de forma indelével um dos períodos 

mais trágicos da história recente de Angola. Não obs-

tante o tempo decorrido, 43 anos, não é possível esque-

cer o genocídio perpetrado pelo regime angolano de 

Agostinho Neto, que na sequência dos acontecimentos 

do 27 de Maio de 1977, vitimou milhares de jovens ango-

lanos, uma parte considerável da juventude progressista 

e muitos patriotas. Embora militante do MPLA, José Reis, 

autor deste livro, não escapou à sanha persecutória da 

DISA e das suas arbitrariedades. Vítima delas, conhece 

as celas de prisão de S. Paulo em 30 de Maio de 1977   

e, transferido para o campo de trabalhos forçados na 

Kibala, aí expia uma culpa inexistente até 1979. Porque 

vivido, o testemunho e a denúncia que faz desses acon-

tecimentos, tornam a leitura deste livro obrigatória para 

quem, leitor comum ou historiador, queira conhecer me-

lhor o que foi essa tragédia e a repercussão que teve em 

Portugal. 

 

Sobre o autor 

José Eduardo Reis, nasceu em 

Luanda, Angola, a 27 de Outubro de 

1953. Estudou no Huambo e fre-

quentou a Faculdade de Medicina 

de Luanda. Defensor da indepen-

dência de Angola, foi militante do 

MPLA. Foi preso em 30 de Maio de 

1977, sob a falsa acusação de sub-

versão, e mais tarde transferido para 

um campo de trabalhos forçados na 

Kibala. Em 29 de Setembro de 1979 foi devolvido à 

liberdade. Exilou-se em Portugal em Janeiro de 1980 e 

não regressou mais ao seu país de origem. Em 2018 

publicou o seu segundo livro: Angola – O 27 de Maio. A 

História por Contar (Vega). 

 

Destaques 

Um testemunho na primeira pessoa dos crimes e arbitrarieda-

des cometidos em Angola durante o regime de Agostinho Neto. 
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