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Sobre o livro 

José Reis, como ele próprio se define, não é um 

historiador. É antes uma testemunha viva dos trágicos 

acontecimentos do 27 de Maio de 1977 que mancharam 

a história da revolução angolana e vieram a culminar 

numa hecatombe que provocou milhares de mortos e 

deixou afectada toda uma população que ainda hoje não 

sabe onde eles jazem, para fazer o seu luto. Tenden-

ciosamente preso e acusado de contra-revolucionário, 

ele que tinha rejubilado com o fim do colonialismo, José 

Reis conheceu muitos dos factos e intervenientes que 

protagonizaram esses acontecimentos. 

Neste seu segundo livro são-nos narradas muitas histó-

rias por contar que nos ajudam a conhecer melhor o que 

foi o 27 de Maio, bem como o sectarismo ideológico de 

que estão eivadas as suas versões oficiais.   

 

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. 

Quarenta anos após o 27 de Maio de 1977 publicou        

o seu testemunho sobre a experiência em cativeiro: 

Angola – O 27 de Maio. Memórias de um Sobrevivente 

(Vega). 

 

Destaques 

Neste seu segundo testemunho, José Reis aborda as decisões 

políticas do MPLA que precederam o 27 de Maio de 1977. 
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