
Discurso do Homenageado* 

 “Aproveito este momento para agradecer as simpáticas palavras que a mim e à minha família foram 

dirigidas, as quais considero excessivas. Aproveito, igualmente, para agradecer ao Rotary Club de Oliveira de 

Azeméis, na pessoa da professora Rita Costa, que promoveu esta iniciativa. 

Como todos devem saber, eu e a minha família não fazemos nada a pensar nos agradecimentos, fazemos sim a 

pensar na felicidade da comunidade que nos rodeia. 

Gostamos de ajudar de forma desinteressada aqueles que mais precisam, nunca negando ajuda a quem 

verdadeiramente merece. 

Somos ainda parceiros de muitas coletividades e instituições, que, felizmente, existem e dão vida ao concelho de 

Oliveira de Azeméis. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Todos os dias temos preocupações sociais, que vão desde os nossos trabalhadores e respetivas famílias, até à 

comunidade em geral. 

As empresas que a minha família lidera têm um enorme orgulho nos trabalhadores que todos os dias vestem a 

camisola do Grupo Simoldes. 

Importa salientar que sem os nossos trabalhadores nada disto era possível, pois eles são o exército avançado 

para vencer as batalhas diárias que temos pela frente.  

Apesar das dificuldades do presente, estamos prontos e preparados para vencer os desafios do futuro.  

O Grupo Simoldes vai continuar a investir e a crescer em todo o mundo a partir de Oliveira de Azeméis, onde 

mantemos com orgulho o nosso centro de decisão. 

Queremos sempre os nossos trabalhadores altamente qualificados. Para isso continuaremos a investir na 

formação profissional, inovação, investigação e desenvolvimento para sermos cada vez mais competitivos à 

escala mundial. 

Caras Amigos e Caros Amigos, 

Em meu nome pessoal, da minha família e do grupo Simoldes, quero do fundo do coração agradecer este vosso 

gesto de generosidade. 

Quero dizer a todos que não nos vamos esquecer deste dia e de todos vós, que, de forma desinteressada, se 

quiseram associar a este momento organizado pelos Rotários de Oliveira de Azeméis. 

Termino, desejando a todos sem exceção as maiores felicidades e, sinceramente, espero que consigam sempre 

alcançar os vossos objetivos pessoais, familiares, profissionais e empresariais. 

A todos os presentes, o meu muito obrigada”. 

 

*António da Silva Rodrigues 

(16/03/2019) 


