A SEMANA : Notícia original

O casal Rosália e Augusto Vasconcelos Lopes celebrou neste sábado, 28 as
suas Bodas de Ouro - 27.11.1965 a 27.11.2015 -, na presença da família e de
mais de duas centenas de convidados.

Foi num ambiente de festa e celebração que decorreu, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, a
missa de acção de graças pelos 50 anos de matrimónio do casal Rosália e Augusto Vasconcelos
Lopes. A celebração religiosa foi conduzida por um colectivo de sacerdotes, destacando-se o
regresso ao Mindelo do Padre Valente, figura destacada do sacerdócio na ilha de São Vicente
ao longo de mais de quatro décadas e que marcou várias gerações.
Nascido na Ilha Brava, Augusto Vasconcelos, empresário e filantropo, estabeleceu-se pouco
antes dos seus 18 anos de idade, na Ilha de São Vicente, onde começou a sua actividade
profissional. Desde então, deu início a uma história de sucesso empresarial bem conhecida
nesta ilha.
Em meados dos anos 60, por motivos de saúde, esteve uma temporada em Portugal onde veio
a conhecer e contrair matrimónio com a pedagoga Rosália Grola Andrade. Já casados regressam
a São Vicente em 1965. Aqui nasceram os filhos, e o casal veio a dar o seu contributo para o
desenvolvimento desta ilha, onde são hoje reconhecidos como mindelenses de gema.
A actividade empresarial da Família Vasconcelos ganhou projecção no pós- independência e
conta hoje com a participação activa dos filhos. A empresa garante centenas de postos de
trabalho. Deve-se igualmente destacar a actividade pedagógica, na transmissão de
conhecimentos a alunos desta ilha, bem como, a actividade consular de Rosália Vasconcelos
que lidera o Consulado de Portugal no Mindelo há perto de três décadas.
Aos quatros filhos Paula, Cláudia, Luís e Rafael e aos quatro netos, juntaram-se mais de duas
centenas de amigos, numa alegre celebração desta caminhada conjunta do casal Vasconcelos
Lopes.

