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O príncipe Harry, quinto na 
linha de sucessão ao tro-
no do Reino Unido, con-

fessou que no passado planejou 
“sair” da família real para viver 
como um cidadão comum, em 
uma entrevista publicada ontem 
no jornal “Mail on Sunday”.

Harry, de 32 anos, explicou 
que finalmente decidiu ficar na 
“Firma” - como se conhece a 
monarquia britânica - por res-
peito à sua avó, a rainha Eliza-
beth II, e para tentar encontrar 
“um papel” por si mesmo.

O príncipe fez estas declara-
ções a Angela Levin, a mesma 
jornalista que na passada se-
mana publicou uma entrevista 
com ele na revista americana 
“Newsweek”, na qual o jovem 
assegurou que nenhum mem-
bro da família real “deseja ser rei 
ou rainha”, mas que faz isso pelo 
bem geral do Reino Unido.

Nessa entrevista, que sur-

preendeu pela sua sinceridade, 
Harry confessou também que 
durante anos esteve perto do 
colapso emocional devido em 
boa medida por não ter proces-
sado a morte da sua mãe, em um 
acidente de trânsito em Paris em 
1997, quando ele tinha 12 anos.

Já nas declarações publicadas 
pelo jornal, Harry admitiu que a 
melhor época da sua vida foi a 
sua década “de fuga” no exército, 
quando se misturou “com gente 
de todas as procedências” e foi 
“parte de uma equipe”.

ressentimento
O filho mais novo do prínci-

pe Charles e da falecida princesa 
Diana revelou também que sen-
tiu “ressentimento” quando em 
2007 teve que abandonar uma 
missão no Afeganistão por moti-
vos de segurança depois que sua 
presença ali foi revelada.

Harry, que há algumas sema-

nas confessou que pediu ajuda 
psicológica para superar a morte 
de Diana relativamente há pou-
co tempo, disse estar satisfeito 
com o seu trabalho para orga-
nizações beneficentes no qual 
segue a esteira da sua mãe.

O príncipe, vinculado a en-
tidades de ajuda a soldados fe-
ridos em combate e de saúde 
mental, explicou que os mem-
bros da família real, incluindo o 
seu irmão, William - segundo na 
linha de sucessão -, não querem 
ser sem mais “um punhado de 
famosos”. “Sentimos paixão pelas 
nossas organizações de caridade 
e foram escolhidas porque estão 
no caminho que me foi mostra-
do pela nossa mãe”, afirmou.

Harry indicou que, após anos 
de imaturidade e lutas internas, 
está aceitando sua posição, e, ao 
final, a entrevistadora lhe des-
creve “não como um chorão, se-
não como um soldado ferido”.

Príncipe planejou mudar
filho de diana, harry teve a intenção de “sair” da família real para viver como um cidadão comum
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Um barco turístico de três 
andares naufragou na tarde de 
ontem numa represa no depar-
tamento de Antióquia, na Co-
lômbia, com cerca de 170 pes-
soas a bordo. Pelo menos nove 
pessoas morreram, outras 25 
feridas e um número indetermi-
nado ainda estaria desaparecido.

Imagens nas redes sociais 
mostraram momentos de pâni-
co durante o naufrágio do barco 
El Almirante na represa Peñol-
Guatapé, que aconteceu por 
volta das 14h, hora local. O barco 
estava provavelmente superlo-
tado e se rompeu em dois.

Pelo menos 
nove morrem 
em naufrágio 
na Colômbia

A polícia turca utilizou 
balas de borracha ontem 
para impedir a realização 
da Parada do Orgulho Gay, 
que havia sido proibida pe-
las autoridades com a ale-
gação de motivos de segu-
rança. Os policiais atiraram 
contra 40 manifestantes 
nas imediações da praça 
Taksim, em Istambul.

Pequenos grupos de 
manifestantes se reuniram 
na praça, mas o número de 

policiais era maior que o 
de ativistas, de acordo com 
testemunhas. Quatro pes-
soas foram detidas. 

Este é o terceiro ano con-
secutivo que as autoridades 
proíbem a manifestação. Os 
organizadores criticaram o 
veto oficial.

“Não estamos assusta-
dos, estamos aqui, não mu-
daremos”, afirmou em um 
comunicado o comitê que 
organiza a marcha.

Polícia turca impede 
Parada do Orgulho Gay

balas de borracha


