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Um testemunho que permanece

O Beato Carlos de Áustria quase não figura nos manuais de história. 
A referência que lhe fazem é semelhante ao “The End” que os anti-
gos filmes de Hollywood apresentavam durante alguns segundos 
para informar que o filme tinha terminado. Para os autores daque-
les manuais, Carlos foi, simplesmente, “o final”: o final do Império 
Austro-Húngaro, o final da Iª Guerra Mundial e, sobretudo, o final 
de um modo de viver, de uma cultura que ainda tomava como 
referência o cristianismo, mas que, segundo eles, há muito tinha 
deixado de fazer sentido. Para aqueles que apenas são capazes de 
usar os critérios humanos, Carlos foi um perdedor.

E, no entanto, por toda a Europa, quando digo que sou bispo do 
Funchal, na Madeira, os meus interlocutores respondem quase 
invariavelmente: “Madeira, onde está o Beato Carlos!”

Herdeiro improvável de uma coroa e de uma casa que marcou a 
história europeia e mundial, Carlos permaneceu na memória dos 
povos que o tinham como Imperador e Rei. Enquanto a memória 
de tantos que são considerados como “vencedores” desapareceu, 
o seu testemunho permanece. Ele foi exemplo de humanidade, 
de coragem, de humildade e de cuidado por aqueles que Deus lhe 
tinha confiado. Foi testemunho de fé e de entrega total nas mãos 
de Deus. E isso significou sempre colocar o próximo também em 
primeiro lugar. Quando ninguém parecia interessado na paz, ele foi 
o único governante europeu a fazer esforços reais para colocar fim a 
uma guerra que quase parecia interminável — guerra que ninguém 
queria, mas de onde todos desejavam sair só com a vitória total.

Carlos e a sua família vieram exilados para a Madeira. Não foi esco-
lha sua. Mas a Madeira daquele tempo (de há cem anos atrás) 
deu-lhes tudo quanto tinha e podia. 



Também na Madeira Carlos testemunhou a vida cristã e a vida fami-
liar, vivida de um modo exemplar, como reconheceu S. João Paulo II. 

O “Santo Imperador” quis que o seu corpo repousasse na Igreja do 
Monte. Podemos dizer que também o Beato Carlos nos deu tudo o 
que de melhor possuía: o testemunho da fé.

Neste centenário da sua morte, importa conhecê-lo melhor, tomá-
-lo como exemplo de vida cristã, e confiar-lhe os nossos problemas 
e dificuldades, pedindo que interceda a Deus por nós.

D. Nuno Brás
Bispo do Funchal



A 19 de novembro de 1921, o Imperador Carlos I, último titular do 
império Austro-Húngaro, acompanhado da sua mulher, Zita de 
Bourbon, vêm exilados para a Madeira, um lugar longe do teatro de 
guerra, um lugar de paz.

A bordo do navio de guerra britânico, Cardiff, o casal deixa-se
deslumbrar pela cidade do Funchal que os há de receber, de 
coração aberto. Hospedados, primeiro, na Vila Vitória, na Estrada 
Monumental, depois, na Quinta do Monte, propriedade da Família 
Rocha Machado, o Imperador conquistou o afeto do povo e tornou-
-se um símbolo de espiritualidade. Faleceu a 1 de abril de 1922, com 
fama de santidade e foi sepultado na Igreja de Nossa Senhora do 
Monte, lugar de peregrinação de vários povos. 

A Região Autónoma da Madeira associa-se às comemorações do 
centenário da morte deste homem que se tornou o primeiro beato 
que viveu e morreu na Madeira, levando o nome da Ilha para além-
-fronteiras e a ela trazendo peregrinos em busca do seu perfume 
de santidade. 

Beato Carlos
(Pelo centenário da sua morte)

Miguel Albuquerque 
Presidente do Governo Regional da Madeira





A cultura constitui uma referência básica para o nosso entendi-
mento enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. É ela que define 
a matriz e o suporte da identidade, da tradição e da memória de 
qualquer povo e de qualquer sociedade. Não existe sem trocas, 
sem parcerias, sem colaborações. 

É essa a base da participação da Secretaria Regional de Turismo e 
Cultura nas comemorações do centenário da morte do Imperador 
(e Beato) Carlos. Através de exposições, concertos, conferências, 
conversas temáticas e publicações, estabelecendo parcerias e cola-
borações entre várias instituições, será dada a conhecer a passagem 
do Imperador e da sua família pela Madeira (1921-1922).  

Na verdade, a Madeira sempre soube acolher aqueles que nela 
procuram, voluntaria ou involuntariamente, a paz. Não poderia ter 
sido de outro modo com a Família Imperial que chega a esta ilha-
-paraíso, no dia 19 de novembro de 1921. 

Carlos, Imperador de Áustria e Rei da Hungria vem exilado para a 
Madeira, onde vive os últimos meses da sua vida. 

Ao longo deste ano em que se perfaz 100 anos do falecimento 
daquele que, em 2004, foi proclamado Beato da Igreja Católica, 
serão realizadas algumas ações de caráter cultural que visam dar 
a conhecer a passagem desta personalidade pela ilha da Madeira, 
estabelecendo diálogos interdisciplinares com várias áreas da 
Cultura e relevando o papel da Madeira como lugar de acolhimento 
e exemplo de hospitalidade. 

A passagem do Beato Carlos 
pela Madeira

Eduardo Jesus 
Secretário Regional de Turismo e Cultura



Logotipo do 1º centenário 
do falecimento
Paróquia de Nossa Senhora do Monte

Exposição e entrega de prémios 
do concurso para escolha do logotipo 
do 1º centenário do falecimento 
do Beato Carlos d’Áustria.

Abertura do Ano Jubilar 
Paróquia de Nossa Senhora do Monte

Ritual e missa solene de abertura do ano jubilar.

Carlos e Zita de Habsburg: 
itinerário espiritual 
de um casal
Igreja de São João Evangelista (Colégio)

Lançamento do livro de Elizabeth Monfort, 
com prefácio de D. Nuno Brás, tradução 
de Ana Sasseti da Mota e Lucerna ed.

Memória da passagem 
pela Madeira de Carlos, 
Imperador d’Áustria 
e Rei da Hungria 
Museu de Fotografia da Madeira

Exposição de fotografia.

PROGRAMA DAS 
COMEMORAÇÕES

22, março, 2022 
19h 

24, março, 2022 
19h 

30, março, 2022  
18h

31, março, 2022  
10h



31, março, 2022
18h30 

1, abril, 2022
10h

1, abril, 2022
15h30

31, março, 2022
21h 

1, abril, 2022
19h00

Peregrinação 
Internacional

Igreja de São João Evangelista (Colégio)

Oração do terço.

Sé do Funchal

Concerto da Orquestra Clássica da Madeira.
Maestro convidado - Tibor Bogányi 
e Vilmos Szabadi - violonista solista.

Sé do Funchal

Missa Pontifical Solene.

Santuário de Nossa Senhora do Monte

Visita ao túmulo do Beato Carlos d’Áustria
e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Santuário de Nossa Senhora do Monte

Celebração diocesana do centenário: 
Missa solene presidida por Sua Excelência 
Reverendíssima D. Nuno Brás da Silva 
Martins, bispo do Funchal.



Ilha do Imperador
Quinta Magnólia – Centro Cultural

Exposição de Carla Cabral.
Busto do Imperador (Martim Veloza). 
Desenho clássico (Ricardo Veloza). 
Exposição do carro que transportou 
o Imperador na Madeira.

Monte do Imperador
Caminho das Tílias. Freguesia do Monte 

Quadros vivos.

Igreja Nossa Senhora do Monte 

Concerto da Banda Municipal do Funchal,
“Os Artistas”.

Missa das Famílias 
Igreja Nossa Senhora do Monte

Missa pedindo a intercessão do 
Beato Carlos d’Áustria pelas famílias. 

2, abril, 2022
10h

3, abril, 2022
14h às 16h30

3, abril, 2022
16h30

21, abril, 2022
às 19h
Acontece no dia 21 
de cada mês entre 
abril’22 e março’23.



23, abril, 2022
20h30

Te Deum em 
Louvor da Paz
De Eurico Carrapatoso 
Pelo Grupo Vocal Olisipo

Igreja Nossa Senhora do Monte

Concerto Comemorativo com o Grupo 
Vocal Olisipo - apresentação em concerto 
do Te Deum em Louvor da Paz de Eurico 
Carrapatoso, obra encomendada pelo 
Festival Estoril/Lisboa por ocasião do 
centenário do armistício da Primeira 
Guerra Mundial. Em complemento 
a esta obra central que simboliza a 
passagem da escuridão da guerra à luz 
da paz, serão apresentados também Três 
Poemas de Fernando Pessoa da autoria 
de Tiago Derriça, encomenda do Festival 
Cistermusica, e uma obra original de Anne 
Victorino de Almeida.  



O relógio 
do Imperador
Museu Quinta das Cruzes

Peça em destaque e conversas temáticas.

Carlos d’Áustria 
e os Habsburgo 
ON-LINE: https://abm.madeira.gov.pt

Diretório de fontes e recursos temáticos 
e de pesquisa sobre Carlos d’Áustria e a 
presença dos Habsburgo na Madeira, a 
disponibilizar no portal educativo do ABM.

A Europa e a Madeira no 
princípio do século XX 
Centro de Estudos de História do Atlântico

Palestra pelo Doutor Paulo Rodrigues. 

Exposição documental 
sobre a presença 
de Carlos d’Áustria 
na Madeira
Arquivo e Biblioteca da Madeira

Documentos, notícias e imagens 
alusivas à presença de Carlos d’Áustria 
na Madeira.

abril, 2022

abril, 2022

maio, 2022

junho, 2022



Concertos de verão
Quinta Magnólia e outros espaços culturais

Madeira. Memórias 
Fotográficas: 
Carlos d’Áustria
Centro de Estudos de História do Atlântico

Apresentação de novo volume da coleção 
com texto introdutório, seleção fotográfica 
e respetiva informação descritiva relativa à 
presença na Madeira de Carlos d’Áustria.

Memória Litúrgica 
do Beato Carlos d’Áustria 
Igreja Nossa Senhora do Monte

Preparação para a celebração da memória 
litúrgica com missa/novena.

Dia Mundial da Paz
Santuário de Nossa Senhora da Paz

Celebração diocesana pela Paz, pedindo 
a intercessão do Beato Carlos.

Encerramento 
do Centenário
Igreja Nossa Senhora do Monte

Celebração da Eucaristia.

outubro, 2022

julho, agosto, 
setembro, 2022

12-21, outubro, 2022

1, janeiro, 2023

1, abril, 2023





A DEFINIR

Peregrinação diocesana 
às terras do Beato Carlos
Peregrinação da diocese do Funchal às 
terras do imperador Carlos d’Áustria: Viena, 
Budapeste, Praga e outras.

Hino ao Beato Carlos 
e Rosário pela família
e pela PAZ
Gravação de CD “com a oração do rosário 
rezando pela família e pela Paz. Meditações 
com a vida e obra do Beato Carlos. Inclui 
o hino ao Beato Carlos e o hino a Nossa 
Senhora do Monte.

Emissão Filatélica
do Beato Carlos

FOTOS Capa: David Francisco. Restantes: Museu de Fotografia 
da Madeira, em depósito no ABM.




