
Cidadania e Desenvolvimento 
 

Diana, Princesa de Gales 
 
 

Nascimento: Dia 1 de julho de 1961, Sandringham, Norfolk, Reino 

Unido. 

Morte: Dia 31 de Agosto de 1997, Paris, França. 

Escolas frequentadas: Riddlesworth Hall School onde se destacava 

nas aulas de música e dança. Ingressou na escola West Heath School 

, em Kent .Em 1997 foi para a Suíça onde completou seus estudos no 

Institut Alpin Videmanett. 

Filhos: Henrique, Duque de Sussex. William de Cambridge. 

 

 

 

Após o casamento com Charles, Príncipe de Gales, Diana tornou se uma das 

mulheres mais famosas do mundo, celebridade perseguida por paparazzi, um ícone de 

moda, ideal da beleza e elegância feminina. Admirada pelo seu trabalho de caridade, em 

especial pelo seu contributo no combate à SIDA (Síndrome da ImunoDeficiência Adquirida) 

e na campanha internacional contra as minas terrestres. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Norfolk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Morte da Princesa Diana 

Em 31 de agosto de 1997, Diana morreu num acidente automobilístico no túnel 

da Ponte de l'Alma, em Paris, França, quando era perseguida por sete paparazzi. Diana 

estava a jantar com Dodi Al-Fayed, herdeiro da cadeia de lojas Harrods e namorado 

da princesa, num restaurante quando começou a perseguição por parte dos 

paparazzi. 

No carro, Diana estava acompanhada de Dodi Al-Fayed e do motorista Henri 

Paul. O Mercedes-Benz S280 Sedan, carro no qual se deslocavam, bateu fortemente 

no 13° pilar do túnel numa velocidade de 170 Km/h. Como não havia barras metálicas 

entre os pilares, uma pequena mudança na direção do veículo resultaria numa colisão 

frontal. 

Henri Paul e Dodi Al-Fayed morreram imediatamente, no entanto Diana, como 

estava sentada no banco de trás resvalou-se brutalmente durante o impacto e bateu 

no banco da frente, o que causou uma hemorragia interna e quebra de ossos, tais 

como braço e bacia. Diana foi transportada para o Hospital Pitié-Salpêtrière, onde, 

apesar das numerosas tentativas de reanimação cardiorrespiratória, morreu às 4 da 

madrugada do mesmo dia. 

O seu funeral realizou-se a 6 de setembro de 1997 na Inglaterra. 
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