6 Casos em que o príncipe
Harry
e
Meghan
Markle
quebraram
as
regras
da
família real

Sem
sutiã em eventos formais – em sua primeira aparição como
duquesa, Markle escolheu um vestido nude e um chapéu para
combinar com a roupa. Tudo teria ficado muito bem, se não
fosse pela ausência do sutiã, que não passou despercebida pela
imprensa. De acordo com as regras reais – não verbalizadas –
as mulheres da família real não devem comparecer a eventos
oficiais sem esse acessório.
Harry e Meghan não escondem seus sentimentos em público –
abraços e beijos durante aparições públicas, em casal, não são
incentivados nos círculos reais, mas o duque e a duquesa
de Sussex não veem nada de repreensível nisso.

Meghan Markle não usa meia-calça – a meia-calça é um elemento
indispensável para os membros da família real durante
passeios. E a rainha Elizabeth II exige que essa regra
do código de vestuário seja seguida rigorosamente,
independentemente das condições climáticas. Mas Markle
apareceu repetidamente em público, não apenas sem meia-calça,
mas também de sandália, o que, aliás, é mais um tabu…

Príncipe Harry e Meghan Markle tiraram os sapatos na praia –
em visita à Austrália em outubro de 2018, o duque e a duquesa
de Sussex visitaram a famosa Sydney Bondi Beach. Príncipe

Harry e Meghan Markle tiraram os sapatos e andaram descalços
pela areia branca, contradizendo a etiqueta real. Detalhe:
essa proibição se aplica às mulheres…

Meghan Markle anda à frente do príncipe Harry – De acordo com
o protocolo real, o membro da família real cujo status
é inferior deve sempre andar mais atrás. Markle muitas vezes
andou à frente do príncipe Harry em eventos públicos.
O duque e a duquesa de Sussex parabenizaram o príncipe George
de forma inadequada – a forma como Harry e Meghan
parabenizaram o sobrinho George foram consideradas, por
muitos, bastante informais. Além de não dedicarem um post
separado em seu próprio perfil, eles também esqueceram
de mencionar o título completo do futuro rei – que pode ser
considerado pouco caso, uma vez que trata-se do herdeiro da
Coroa…
Eu não conseguiria estar na pele deles. São muitas regras! Mas
qual a sua opinião? Isso é um desrespeito aos monarcas ou

apenas que eles podem ser pessoas normais? Comentem!

Meghan Markle
tradições

–

Quebra

de

Outra tradição que provavelmente quebrará é a de aparecer
sorridente para fotos na saída do hospital, apenas algumas
horas depois do nascimento. A Duquesa quer somente curtir o
momento com seu pequeno, sem pressão.

Essa NÃO aparição é aprovada por muitas mulheres, inclusive
pela CEO da Fridababy, Chelsa Hirschhorn, por meio de uma
carta aberta publicada no “The New York Times” e nas redes
sociais. Na carta, a CEO aconselha a Duquesa de Sussex a
evitar desfilar fora do hospital com seu filho, para não
incentivar em outras mulheres expectativas inatingíveis,
criando a sensação de que todas podem se recuperar tão rápido.

Mulheres…! Nós sabemos que nenhuma recuperação pós parto é
assim “tão mágica”. Demora, para algumas menos que em outras,
mas demora! E temos direito a nosso próprio tempo – sem
exposições e cobranças, certo?
Chelsa acrescentou ainda que, se a futura mamãe não conseguir
quebrar a tradição, que ao menos apareça “mais real”.
Agora é esperar para ver o que a Duquesa de Sussex irá fazer…

