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Mary Soames
Homenagem de Churchill Centre a Mary Soames.

C

omemorando a vida
da nossa Patrona, Lady
Soames LG DBE, a primeira edição especial de
sempre da Finest Hour
será publicada em breve. Mary, a última filha viva de Winston
Churchill, tocou muitas vidas e testemunhou muitos acontecimentos históricos
em primeira mão antes de falecer com 91
anos no dia 31 de Maio.
A manifestação de condolências e de
memórias tem sido impressionante.
O editor da Finest Hour, Richard M.
Langworth, reuniui cinquenta destas
recordações para assinalar este acontecimento marcante. Será uma edição
única para uma mulher única.
O aclamado actor Robert Hardy,

que desempenhou o papel de Winston Churchill onze vezes no palco e
nos ecrãs, escreveu um maravilhoso
testemunho onde nos dá conta da sua
amizade com Mary, uma grande apreciadora das suas performances. O presidente do Churchill Center, Laurence
Geller, escreve sobre “O que perdemos”, e a filha de Mary, Emma Soames,
partilha uma reflexão intitulada “Minha Querida Mãe”.
Desde 1998, Lady Soames desempenhou por muitos anos o cargo de Presidente do Conselho do Royal National
Teathre. O antigo director artístico
deste teatro, Richard Eyre, descreve a
sua experiência profissional com ela e
a descoberta da robusta determinação
interior Churchilliana.

Mary Soames é autora de diversos excelentes livros sobre a história da sua família. Incluídos nesta homenagem estão,
assim, as suas próprias reflexões “Winston Churchill como um Pai e um Homem
de Família”. As recensões originais de
todos os seus livros na Finest Hour serão
republicadas juntamente com uma nova
resenha sobre o único livro que escreveu
e que não implicou directamente o seu
pai. O Duque Imoral narra a idiossincrática vida do quinto duque de Marlborough, seu antepassado.
Adicionalmente, a edição conta com
inúmeras páginas de mensagens de amigos, as memórias partilhadas por vários
membros do Churchill Centre que tiveram o privilégio de conhecer e de amar
esta grande mulher.

SAIBA MAIS www.winstonchurchill.org/support/the-churchill-centre/publications/chartwell-bulletin/2014/74-aug/2669-fh-tribute-to-mary-soames
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