CHURCHILL 2015

32ª Conferência Internacional Churchill

Celebrando uma Vida
Woodstock, Inglaterra · 26-29 Maio 2015
Local: Crowne Plaza Heythrop Park Hotel e Palácio Blenheim, Oxfordshire

C

omo parte do Churchill 2015,
um programa de um ano
para assinalar o 50º aniversário da morte de Sir Winston,
o Churchill Centre está a organizar a 32ª
Conferência Internacional Churchill em
Oxfordshire, Inglaterra. As actividades
serão centradas em três típicas residências
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.

É com muito gosto que anunciamos
que o principal orador dos eventos será
o Presidente da Câmara Municipal de
Londres Boris Johnson.
Aqueles que participarem na conferencia com o pacote VIP terão à sua disposição um autocarro de cortesia de e
para o Heythrop Park Hotel, partindo de
uma localização em Londres no dia 26 de
Maio e regressando na manha de sábado
dia 30 de Maio.

EVENTOS RELACIONADOS:
O Palácio Blenheim está a organizar
dois eventos separados da Conferência:

Boris Johnson
na Conferência
A Conferência Internacional Churchill 2015
terá início na terça-feira, dia 26 de Maio,
com um jantar no parque Ditchley.

N

a quarta-feira, 27 de Maio,
os participantes da conferência poderão aproveitar
todo o dia para visitar o Palácio Blenheim, onde Churchill nasceu e
onde residem os Duques de Marlborou-

gh. Um serviço de autocarro de e para
o hotel será providenciado. (Por favor
note que o Dia Churchill está a ser organizado pelo Palácio de Blenheim e pelo
Winston Churchill Memorial Trust e que
requer inscrição em separado.)

27 Maio Churchill Memorial Day
O pacote VIP inclui entrada para este
evento. Os outros participantes da conferência pode comprar os bilhetes para
este evento na nossa página Eventbrite.
29 Maio Churchill Memorial
Concert 6.30pm
Todos os participantes da conferência
que estejam interessados devem contactar
churchillmemorialconcerts@
hotmail.com no Palácio Blenheim para
comprarem bilhetes para este concerto.
Nenhum pacote para a conferência inclui bilhetes para este evento.

A conferência começará oficialmente na quinta-feira, dia 28 de Maio,
no Heythrop Park Hotel, com as boas-vindas de Celia Sandys, Presidente da
conferência. Para além de Boris Johnson,
os oradores desse dia inclum o notável
historicista Sir David Cannadine, apresentador do popular “Churchill’s Other
Lives”, e o broadcaster Jonathan Dimbleby, autor do aclamado livro Destiny
in the Desert e de um livro que sairá brevemente sobre a Batalha do Atlântico.
Ao final da tarde, os autocarros levarão
os participantes para Blenheim para um
jantar de gala no Laranjal do palácio.
As sessões de sexta-feira terão lugar
em Blenheim. Durante a manhã Lord
Dobbs irá discutir Churchill em versão
papel e filme. À tarde um serviço de homenagem será realizado no túmulo de
Churchill em St. Martin, Bladon.
Para saber mais sobre Winston Churchill visite www.winstonchurchill.org.
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