PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES
DO
1º CENTENÁRIO DO SOEMMM
Não é vulgar haver experiência de comemorações de
centenário. Primeiro porque não serão muitos os que se
poderão dar ao luxo de dizer que já comemoraram mais do
que um centenário de uma qualquer organização, segundo
porque mesmo que haja alguém que o possa fazer, como o
intervalo de tempo é tão grande e a evolução da vida e das
tecnologias é tão grande certamente já nada se aplicaria.
Conscientes desta realidade o que fizemos para ultrapassar a
referida inexperiência foi criar uma comissão para organizar
e dirigir os vários actos ou acções destas comemorações que
designámos por Comissão das Comemorações do Centenário
do SOEMMM (CCCS) que já reuniu várias vezes e tomou
algumas decisões.
Deliberou a CCCS que o programa irá decorrer ao longo do
ano com um conjunto de realizações ainda nem todas
totalmente delineadas. Este programa irá ser completado a
pouco e pouco resultando a sua evolução tanto das propostas
apresentadas pelos membros da CCCS como de sugestões
vindas dos associados em geral.
Para já está assente e em fase de desenvolvimento o
seguinte:
•
•

Elaboração de uma Medalha comemorativa do
centenário (noutro local pode-se ver a imagem da
medalha bem como informações sobre a mesma);
Editar em livro os dados que formos conseguindo
reunir sobre a vida e influência da Classe a que
pertencemos;

•

•

Realizar o tradicional Jantar de Aniversário, onde
serão homenageados os Sócios com 50 anos de
filiação sindical. Iremos tentar inovar na
organização e no local de realização;
Produzir um conjunto de peças que normalmente
designamos por brindes, dos quais já foi distribuído
o calendário de mesa para 2011.

Naturalmente, a CCC conta com a colaboração de todos os
colegas com ideias e sugestões que possam vir a melhorar a
organização e realização destas comemorações. Assim, não
hesite contacte-nos a sugerir.
Comissão das Comemorações do Centenário - SOEMMM

