CHURCHILL

CONFERÊNCIA CHURCHILL

Celebrando Uma Vida
Como parte de Churchill 2015, um longo ano programado para assinalar o
quinquagésimo aniversário da morte de Sir Winston, o Churchill Centre tem
o prazer de acolher a sua 32ª Conferência Anual, em Oxfordshire.

A

s actividades estarão centradas
em torno de três
majestosas residências
tipicamente britânicas:
o Palácio de Blenheim, onde Churchill nasceu, onde
pediu a mão da sua esposa e onde está
sepultado, em Bladon; o parque Ditchley, onde conduziu relevantes encontros de alto-nível durante a guerra; e o
parque Heythorp, onde se localiza actualmente o Hotel Crowne Plaza.
O tema da conferência será a celebração da vida inteira de Churchill,
com a promessa de uma série de oradores interessante, debates e actividades. Haverá boa comida, bom vinho,
boa conversa e boa companhia. As
sessões formais da conferência terão
lugar no parque Heythorp na quinta-
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Palácio de Blenheim, onde Churchill nasceu e onde está sepultado, em Bladon

-feira (28 de Maio) e no Palácio de
Blenheim na sexta-feira (29 de Maio).
Haverá também um exclusivo jantar
de beneméritos no parque Ditchley na
terça-feira (26 de Maio) que irá ajudar
na angariação de fundos para a conferência. Na quarta-feira (27 de Maio), os
participantes poderão optar por pagar
para assistir ao dia Churchill no Palácio
de Blenheim, uma festa no jardim com
visitas e actividades especiais em honra de Sir Winston. Na noite de quarta-feira (27 de Maio), um jantar no parque Heythorp dará início à conferência
e na noite de quinta-feira (28 de Maio)
haverá um jantar de gala no laranjal do
Palácio de Blenheim. Terão lugar ainda
serviços em memória na Igreja de Bladon na sexta-feira (29 de Maio). A conferência terminará no início da tarde
de sexta-feira, mas os convidados podem optar por pagar para comparecer
no Jantar em Homenagem de Churchill
nessa mesma noite.
Os bilhetes comprados com antecedência têm um preço reduzido. Para
mais informações sobre o Concerto em
Memória de Churchill consulte o website do Churchill Centre.
Aqueles que participarem na conferência com o pacote VIP terão à sua
disposição um autocarro de cortesia de
e para o parque Heythorp, partindo de
uma localização em Londres no dia 26 de
Maio e regressando a Londres na manhã
de sábado 30 de Maio.
Recomendamos estadia no Hotel
Crowne Plaza, onde há diversos quartos
e suites disponíveis. Para reservar o seu
quarto, por favor contacte o hotel directamente e faça referência à 32ª Conferência Anual Churchill.
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