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Dados Técnicos / Technical Data

Emissão / issue - 2022 / 06 / 28 
Selos / stamps
G0,57 - 75 000
G0,95 - 75 000
G1,05 - 75 000 
Bloco / souvenir sheet
Com 1 selo / with 1 stamp
G3,00 - 20 000
Design - AF Atelier 
Créditos / credits
Selos / stamps
€0,57
Fundo / background 
Navio espanhol «Infanta Isabel de Bourbon», na baía do Funchal; 
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS. 
O ex-Imperador da Áustria, Carlos de Habsburgo, a descer a escada 
do navio, na baía do Funchal, levando ao colo um dos seus filhos; 
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS.
Os ex-Imperadores da Áustria, seus filhos e o cónego António 
Homem de Gouveia na lancha que os conduzirá à Pontinha,  
junto à escada de desembarque do navio;  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS. 
€0,95
Fundo / background
Retrato dos filhos do ex-Imperador da Áustria Carlos de 
Habsburgo, nos jardins da Quinta do Monte, freguesia do Monte, 
concelho do Funchal;  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS. 
O ex-Imperador da Áustria, Carlos de Habsburgo, numa caçada na 
freguesia da Fajã da Ovelha, concelho da Calheta;  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS. 
€1,05
Fundo / background
A ex-Imperatriz da Áustria, Zita de Bourbon, os arquiduques  
de Habsburgo e um membro da sua comitiva, após o desembarque 
no molhe da Pontinha, no porto do Funchal;  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS.
O ex-Imperador da Áustria Carlos de Habsburgo, acompanhado  
de sua esposa, Zita de Bourbon, passeando na avenida Dr. Manuel 
de Arriaga, freguesia da Sé, concelho do Funchal;  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS.
Receção aos ex-Imperadores da Áustria, Carlos de Habsburgo  
e Zita de Bourbon, pelo cónego António Homem de Gouveia,  
na Pontinha, freguesia de São Pedro (atual Freguesia da Sé);  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS.
Bloco / souvenir sheet
Fundo / background
Exterior da Igreja de Nossa Senhora do Monte, Funchal;  
coleção / collection: David Francisco Fotógrafo.
Selo / stamp
Esquerda / left: Relíquia do Beato; coleção / collection:  
David Francisco Fotógrafo.
Centro / center: O Arquiduque Otto de Habsburgo no largo  
da Fonte, freguesia do Monte, concelho do Funchal;  
coleção / collection: PERESTRELLOS PHOTOGRAPHOS.
Direita / right: Retrato de Carlos de Habsburgo; autor 
desconhecido; coleção / collection: Igreja de Nossa Senhora  
do Monte, Funchal.
Capa da pagela / brochure cover
Exterior da Igreja de Nossa Senhora do Monte, Funchal;  
coleção / collection: David Francisco Fotógrafo.
Relíquia do Beato; coleção / collection: David Francisco Fotógrafo.
Tradução / translation  - Kennis Translations
Agradecimentos / acknowledgements
David Francisco
Diocese do Funchal - Paróquia de Nossa Senhora do Monte
Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s
Secretaria Regional de Turismo e Cultura
Papel / paper - FSC 110g/m2

Formato / size
Selos / stamps: 40 x 30,6 mm
Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation
12 1/4 x 12 e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing - offset
Impressor / printer - INCM
Folhas / sheets - Com 50 ex. / with 50 copies
Sobrescritos de 1.º dia / FDC
C6 - G0,56
C5 - G0,75
Bilhetes-postais / postcards
3 x G0,45
Pagela / brochure
G0,85

Obliterações do 1.º dia
First-day Cancellations

Loja CTT Restauradores
Praça dos Restauradores, n.º 58

1250-998 LISBOA

Loja CTT Palácio dos Correios
Praça da Trindade, n.º 32

4000-999 PORTO

Loja CTT Zarco
Av. Zarco

9000-069 FUNCHAL

Loja CTT Antero de Quental
Rua Agostinho Pacheco, n.º 16
9500-998 PONTA DELGADA

Encomendas a / Orders to
FILATELIA

Rua João Saraiva, n.º 9
1700-248 LISBOA

Colecionadores / collectors 
filatelia@ctt.pt 

www.ctt.pt
www.facebook.com/Filateliactt

O produto final pode apresentar pequenas diferenças.
Slight differences may occur in the final product.

Design: Atelier Colmeia Design
Impressão / printing: Grafisol, Lda.

BLESSED CHARLES – EMPEROR OF AUSTRIA, KING OF HUNGARY AND BOHEMIA

Charles of Habsburg, Emperor of Austria and King of Hungary and Bohemia, was born in Persenbeug, 

on 17 August 1887. He began his military career at a very young age and, stationed with provincial 

garrisons, lived at a distance from the throne. As Crown Archduke, he succeeded Franz Joseph at 

the height of the First World War, and was the only Head of State of a belligerent power to welcome 

Pope Benedict XV’s peace initiatives. 

Between October and November 1918, the fall of his empire began. Abandoned by all, he was forced 

to withdraw from government executives indefinitely. He refused to renounce the throne, believing 

this to be a dereliction of duty. He lived with his family in Eckartsau Castle, near Vienna, under close 

surveillance, and left for Switzerland on 24 March 1919. On 3 April that year, he was stripped of all 

his assets.

The last Austro-Hungarian Emperor, Charles I and his wife, Empress Zita of Bourbon arrived in 

Funchal, in exile, on 19 November 1921, aboard the British warship Cardiff.  They were initially lodged 

at Vila Vitória, on Estrada Monumental, and later at Quinta do Monte. From the outset, the Emperor 

won over the people of Madeira, who called him the ‘Holy King’. He was often accompanied by his 

children, in whom he instilled a love for the Catholic faith, for peace and for the people.  He got close 

to locals, always exuding friendliness and kindness, sharing the little he had with the poor who 

knocked at his door. 

He died with a reputation for holiness, on 1 April 1922, and his body was buried at the church of Nossa 

Senhora do Monte, in Funchal.  He was beatified by Pope John Paul II on 3 October 2004. 

Cardinal José Saraiva Martins, Prefect of the Vatican Congregation for the Causes of Saints, said 

of him: ‘He served the people with justice and charity; he strove for peace, helped the poor and 

committed himself to a spiritual life.’ 

A hundred years after his death, we remember this man of peace who became the first saint to live 

and die in Madeira, with pilgrims from all around the world flocking to his tomb.

A good man. A saint. 

 Funchal Diocese – Parish of Nossa Senhora do Monte

 Regional Secretariat for Tourism and Culture

 



Carlos de Habsburg, Imperador da Áustria e Rei da Hungria e da Boémia, 
nasceu em Persenbeug, a 17 de agosto de 1887. Entrou muito jovem na carreira 
militar, tendo, contudo vivido em guarnições de província, afastado do trono. 
Arquiduque herdeiro, sucedeu a Francisco José, em plena Primeira Guerra 
Mundial, tendo sido o único, por entre os Chefes de Estado das potências 
beligerantes a acolher as iniciativas de paz do Papa Bento XV. 
Entre outubro e novembro de 1918, inicia-se a queda do seu império. Abandonado 
por todos, é obrigado a retirar-se dos executivos governamentais por tempo 
indeterminado. Recusa renunciar ao trono, por considerar que este seria um 
ato contrário ao dever. Viveu juntamente com a família, no castelo de Eckartsau, 
perto de Viena, fortemente vigiado, fixa residência na Suíça, a 24 de março de 
1919. A 3 de abril desse ano, são-lhe confiscados todos os bens.
O último Imperador Austro-húngaro, Carlos I e a sua mulher, a Imperatriz Zita 
de Bourbon chegam, então, exilados, ao Funchal, a 19 de novembro de 1921, 
a bordo do navio de guerra inglês Cardiff.  São hospedados, primeiro, na Vila 
Vitória, na Estrada Monumental e, depois, na Quinta do Monte. O Imperador 
conquistou, desde logo, o afeto da população que lhe chamava o «Santo Rei». 
Fazia-se acompanhar, frequentemente, pelos filhos, a quem ensinou o amor 
pela fé católica, pela paz e pelo povo.  Aproximava-se das pessoas, irradiava 
simpatia e bondade, partilhando o pouco que tinha com os pobres que lhe 
batiam à porta. 
Morreu com fama de santidade, no dia 1 de abril de 1922, ficando o seu corpo 
sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Monte, no Funchal.  Foi beatificado 
pelo Papa João Paulo II, a 3 de outubro de 2004. 
Sobre ele, disse o cardeal José Saraiva Martins, Prefeito da Congregação 
Vaticana para as Causas dos Santos: «Serviu o povo com justiça e caridade; 
buscou a paz, ajudou os pobres, cultivou com empenho a sua vida espiritual». 
Cem anos depois da sua morte, faz-se memória deste homem de paz que se 
tornou o primeiro beato que viveu e morreu na Madeira, acorrendo ao seu 
túmulo peregrinos do mundo inteiro.

Um homem bom. Um santo. 

 Diocese do Funchal - Paróquia de Nossa Senhora do Monte  
 Secretaria Regional de Turismo e Cultura
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