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O processo, sob o nº 244/l0 está 
engavetado, há mais de seis meses, na 3ª 
Secção do Tribunal de Luanda, depois de 
há um ano ter ocorrido a primeira sessão 
de julgamento.  
A história remonta há cinco anos, quando 
Maria Augusta "Gugu" fechou negócio com 
a esposa do empresário Henrique Miguel 
"Riquinho", consubstanciado na venda de 
uma residência na Sagrada Família, em 
Luanda e que pertencia a mãe da 
vendedora.  
Na ocasião, a compradora havia adiantado 
750 mil dólares, 50% do valor acordado, 
tendo Maria Augusta passado uma 
procuração que permitia a nova 
proprietária habitar já na casa, coisa que 
esta não fez no momento porque a mesma 
estava ocupada por cidadãos estrangeiros 
com as respectivas rendas em dia.  
Ao que consta, passado algum tempo, 
"Gugu" viu-se tentada com uma outra 
proposta, apresentada por Mário António, 
uma figura proeminente da direcção do 
MPLA, que na altura tinha sido apeado da 
campanha eleitoral daquela formação 
política, alegadamente, por actos 
indecorosos.  
Mário António duplicou o preço e Maria 
Augusta não olhou a meios, tendo 
passado outra procuração ao político. 
Esperava-se, no entanto, que ela 
devolvesse, pelo menos o dinheiro à 
primeira compradora, já que facturou, 
mesmo que fosse sem juros.  
Contrário a isso, a hospedeira da 
companhia aérea angolana de bandeira 
pôs-se ao fresco, tendo comprado várias 
residências, sendo uma com o número 28, 
no condomínio Ípico, no Benfica, em 
Luanda.  
Consta que, "Gugu" não terá agido 
sozinha, uma vez que, depois da parte 
lesada ter recorrido aos órgãos de justiça, 
mesmo assim o assunto foi mandado para 
as calendas gregas.  
Ao que se sabe é que a burladora conta 
com a protecção da procuradora Rasgado, 
esposa do senhor Rasgado da Federação 

Angolana de Andebol e, quiçá mesmo, de 
Mário António.  



Isto vem a propósito do facto de, mesmo 
depois de ter sido detida por crime de 
burla e obrigada a devolver o dinheiro em 
causa, foi logo libertada, arrogando-se a 
não devolver os valores. Na altura em que 
o assunto começou o tomar contornos 
alarmantes, Maria Augusta contratou os 
serviços de Inglês Pinto, bastonário da 
Ordem dos Advogados de Angola, tendo 
este se retirado por ter notado as trapaças 
da sua cliente, bem como o envolvimento 
directo de pessoas "estranhas", como é o 
caso da procuradora Rasgado, que desde 
as primeiras horas a defendeu com garras, 
mesmo sabendo que se trata de uma 
burladora.  
O certo é que, não sendo a protecção que 
a burladora detém, através de pessoas, 
como a procuradora Rasgado, que deveria 
ter a missão de fazer cumprir a lei, "Gugu", 
teria, há muito tempo três cenários: 
devolver o dinheiro à lesada, com os 
respectivos juros, entregar uma nova casa 
ou estar na cadeia.  
Tribunal de Luanda faz vista grossa 
propositadamente  
Comenta-se à boca pequena que a 
procuradora Rasgado terá feito jogos de 
bastidores no Tribunal Provincial de 
Luanda, razão porque o processo continua 
encalhado até agora, apesar das provas 
evidentes que a lesada possui e 
apresentadas naquela instituição.  
O "stand by" é uma artimanha para dar 
tempo ao tempo, por forma a que 
futuramente, o processo transite do fórum 
criminal para o cível aliviando assim Maria 
Augusta, que à luz da decisão que o 
tribunal irá tomar, ela pagará o dinheiro "a 
la  na fonte", como dizem os franceses, 
em parcelas insignificantes.  
Caso vergonhoso  
Contactado o empresário "Riquinho", a 
partir do Brasil, onde se encontra em 
férias, tendo aproveitado a sua estadia 
para consultas médicas, disse que se trata 
de um caso já vergonhoso, porquanto, 
deveria ter sido resolvido há muito tempo, 
tendo em conta os factos favoráveis à 
lesada.  
Mesmo assim, deu o beneficio da dúvida e 
mantém confiança nas autoridades 
judiciais, sobretudo a Procuradoria-geral 
da República.  

"Riquinho" manifestou-se, por outro lado, 
optimista na resolução deste assunto, o 
mais depressa possível, justificando que 
nos últimos dias a justiça angolana tem 
estado a funcionar.  
"Acredito também que a hospedeira fez 
mal os cálculos e que a intenção dela era 
fazer com que o dinheiro que recebeu no 
segundo comprador, investir e arrastar o 
assunto para cinco ou sete anos para que 
o processo transite da área criminal para o 
cível, mas está enganada, porque a justiça 
vai funcionar", disse o interlocutor, 
acrescentado que se o caso do 
empresário americano burlão foi resolvido, 
este também será, porque a culpa, nos 
seu entender, não pode morrer solteira.  
De acordo com a fonte, a burladora será 
obrigada a devolver o dinheiro, 750 mil 
dólares, acrescidos dos respectivos juros 
de 20%, devido ao tempo que está com os 
valores monetários, cinco anos.  
De recordar que, os nossos esforços para 
contactarmos a hospedeira da TAAG, 
visada nesta manteria, foram gorados, 
porque o seu telemóvel estava desligado.  
Não nos foi, igualmente, possível 
contactar a procuradora Rasgado. 


