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Minha carta a Relatório da Comissão de 
Projectos para as Comemorações do 
Centenário da Republica 
Janeiro 9, 2008 
Posted by Rui Monteiro 

Caros Senhores 

Andamos num período de contenção orçamental, o desemprego continua em níveis 
calamitosos e 19% da população está na pobreza segundo estudos europeus. Eu 
gostaria de saber porque razão eu e a população portuguesa temos de aturar uma 
celebração feita com os nossos impostos e que pela amostra das comemorações do 
5 de Outubro 
todos os anos ninguém liga. O Povo não precisa de festas precisa sim 
que resolvam os problemas. 
Tanta propaganda se ouvir durante dezenas de anos a dizer que a Monarquia era 
esbanjadora e que era muito mais cara de que uma Republica, deixo-vos alguns 
dados para pensarem se ainda não sabem : 

“A Point de Vue (Revista FRANCESA) acaba de publicar os dinheiros de algumas 
listas civis de chefes de Estado para o ano de 2008. 
É edificante e merece reflexão: 
[i]Isabel II (Rainha de Inglaterra) - 15.500.000 Euros 
Juan Carlos I (Rei de Espanha) - 8.050.000 EurosBeatriz I (Rainha da Holanda) - 
5.600.000 EurosMargarida II (Rainha da Dinamarca) - 8.600.000 EurosCarlos XVI 
(Rei da Suécia) - 5.200.000 EurosHarald II (Rei da Noruega) - 15.000.000 
EurosAlberto II (Rei dos belgas) - 9.542.000 EurosHenrique (Grão-Duque do 
Luxemburgo) - 650.000 Euros 
[i]É muito? Então agora senhoras e senhores agarrai-vos à cadeira… 
TCHARAMMMMMM! 
Cavaco Silva (este dispensa apresentações) - 16.000.000 
Euros 
 
Então meus caros senhores ? que me dizem disto ? 
O Povo está farto de fantochadas e areia para os olhos, continuam por esse 
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caminho e para a próxima a abstenção será mais de 40% Gostaria de salientar 
alguns pontos em relação a parte do relatório que diz o seguinte : 

“«completar os requisitos da laicidade do Estado»” 

Por uma questão de ética e coerência política acabem com os feriados religiosos 
includindo o dia de NATAL que é cristão e não é do Pai Natal das garrafas da Coca-
Cola. E porque temos um calendário cristão Gregoriano substituem por outro. Tudo 
por uma coerência Laica, e já agora já me ia esquecer da sugestão de os Primeiros 
Ministros não darem 
mensagens de Natal porque não estão a ser Laicos e nem a representar o Estado 
Laico numa Festa Cristã, assim evitava-se a Propaganda desnecessária e pouco 
justa para com a Oposição Democrática. Gostaria de deixar então aqui os meus 
votos de insucesso e de um forte abraço a todos crentes de todas as religiões. 
Porque o Estado é Laico. 

Saudações Monárquicas 

Rui Monteiro 

Comentários para centenario.republica@pcm.gov.pt 


