
Autoridades tradicionais 
e governador do Kwanza-Sul 
costas viradas 
Semanário Angolense, 
De 25 de Setembro a 2 de Outubro 
 
Segundo as fontes, na condução da 
província o governador 
não consulta ninguém, quer a 
sociedade civil, como as Igrejas e nem 
mesmo as autoridades tradicionais 
locais. 
Fazendo fé nos moradores, 
o clima entre o governador 
e as autoridades tradicionais 
é escaldante. O “azedar” das relações, 
contam as fontes, levou a que 
Kukuw-a-Kyoko (Rei da Chuva) e José 
Gouveia (Soba Regional da Kibala) 
solicitassem audiência ao governador 
para a resolução da contenda, ao que o 
encontro foi aceite. Os mesmos, 
segundo apurou o Angolense, estavam 
em representação das demais 
autoridades tradicionais da província. O 
referido encontro teve lugar no palácio 
provincial, 
à 8 de Setembro, e o Rei da Chuva e o 
soba regional dê Kibala e outras 
autoridades levaram na “bagagem” 
assuntos 
que se prendem com o distanciamento 
da 
administradora municipal da Kibala, 
Fernanda Cabral, da população 
que governa ao mesmo tempo que 
referiram 
que a dirigente não tem bom 
relacionamento com os governados, 
sobretudo, com os naturais da Kibala. 
Para os moradores, Fernanda 
Cabral não é boa dirigente, 
por isso, não deve continuar a frente 
daquele município. O clima de 
descontentamento aumentou ainda 
mais, de 
acordo com as fontes, com a 
exoneração do administrador do 
Mussende e do adjunto no município 
da Kibala. O ponto da discórdia, 
asseguraram as fontes, tem a ver 
com a popularidade dos referidos 
administradores. “O administrador do 

Mussende goza de grande 
popularidade 
junto da população e o adjunto da 
Kibala foi exonerado por pertencer a 
associação dos naturais e amigos 
deste município”, referemas fontes.  No 
entanto, Serafim do Prado é acusado 
de “declarar 
guerra aos dirigentes que gozam de 
maior popularidade 
junto da população. Esta é, para eles, a 
principal causa das exonerações dos 
referidos administradores. 
Voltando a audiência, o governador 
provincial é acusado de ter ameaçado 
os sobas de prisão. “O camarada 
Kitumba Evaristo quer me substituir 
para 
ser o governador desta província, no 
sentido de fazer Joaquim Virgílio 
administrador 
da Kibala. Enquanto eu for governador 
da província do Kwanza-Sul, jamais 
o Joaquim Virgílio será administrador 
da Kibala. ou de qualquer município 
desta província”, relataram as fontes 
que acompanham o dossier Segundo 
ainda os moradores, as autoridades 
tradicionais acusam a governação local 
de não pôr em prática as orientações 
do Chefe de Estado Angolano, José 
Eduardo dos Santos, sobre o princípio 
da 
boa governação. Serafim do Prado é 
apontado como tendo perdido “o 
reflexo sobre os reais problemas da 
província”.“A governação no Kwanza-
Sul está confusa, veja que a 
administradora municipal da Kibala 
está a persuadir os 
sobas a dizerem ao governador que a 
administradora é uma dirigente 
excelente, mas, estes se recusaram a 
fazêlo”, denunciaram.ões. 


