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Quando José Eduardo dos Santos, 
na qualidade de presidente 
do MPLA, anunciou a construção de 
um milhão 
de residências, os angolanos ficaram 
lisonjeados com a 
boa-nova do líder da maior formação 
político partidária 
porque pensaram que o problema 
habitacional no País 
seria resolvido, 
ledo engano! Era só conversa para 
manipular 
as massas distraídas. Corria o ano 
2008, o importante 
era vencer as eleições legislativas de 
05. 
A promessa de construção de um 
milhão 
de residência 
terá influenciado o eleitorado a optar 
pelo MPLA, partido 
no poder desde 11 de Novembro de 
1975. Como recompensa 
dos votos depositados a favor 
dos”camaradas”, 
rios bairros populares foram 
completamente 
destruídos 
por ordens institucionais. 
Ingratidão! 
Logo, o angolano percebeu que Dos 
Santos jamais conseguiria 
cumprir a promessa feita. Quem quiser 
casa 
deverá esforçar-se arduamente para a 
conseguir. Mas, 
muitas vezes nem com sacrifício se 
consegue a tão almejada 
residência. Na luta pela habitação 
própria, Adão 
Colombo esqueceu ajura do JES e foi à 
peleja. 
Frustrado por esperar a conclusão das 
residências prometida, 
economizou algum 
dinheiro com o qual comprou 
uma na comuna da Camama, 
município do Kilamba 

Kiaxi. A compra da respectiva 
propriedade terá custado 
toda”bufunfa” 
poupada há anos e acrescida com 
outra 
parte conseguida por empréstimo 
bancário. 
Adão Colombo terá já encontrado a 
residência construída, 
mas teve de realizar 
obras de benfeitoria que deixou 
a respectiva habitação totalmente 
remodelada; parecia 
o palácio de um empresário 
afortunado ou bem-sucedido 
no mundo dos negócios rentáveis. Só a 
cor das 
paredes era de meter inveja. E o 
mosaico do quintal? 
Caro! Inesperadamente, as paredes 
começaram a rachar, 
no quarto de banho começou a emergir 
água salobra. 
Adão Colombo ainda tentou reparar a 
residência, 
mas sem sucesso. Na madrugada 
da Sexta-feira Santa, 
29.04.2011, a casa desabou. 
Procuradas as causas, chegou- 
se a conclusão de que a bonita casa foi 
construída 
sobre uma enorme fosse. Sorte foi o 
facto de ninguém 
sofrer 
qualquer ferimento. 


