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A C T E D E LA «SA N A TIO » C A N O N IQ U E
D E L A F O N D A T IO N FISH ER

(20-11-1900)

SOM M AIRE —

En vertu des facultes speciales revues du Saint-Siege
et de son pouvoir ordinaire Mgr I’Eveque d’Angra do
Heroismo approuve la fondation de I’Institut Fisher
et le contrat realise entre la Congregation du Saint-Esprit et la testamentaire de la famille Fisher, tout
en imposant a la Congregation laccomplissement
scrupuleux des obligations contractees.

D . Francisco Jose Ribeiro de Vieira e Brito, por merce de
Deus e da Santa Se Apostolica, Bispo de A ngra e ilhas dos
Azores, do Conselho de Sua Majestade FideKssima, etc.
Fazemos saber que,

tendo D .

M aria Tomasia Fisher

Berquo, da cidade de Ponta Delgada, ilha de S. M iguel desta
nossa Diocese, na qualidade de herdeira e executora das disposi^oes testamentarias de suas falecidas irmas D . M aria M argarida, D . M aria Jeronima e D . M aria Filomena Fisher Ber
quo, dirigido a Santa Se Apostolica uma suplica, na qual expoe
que D . M aria A na Guilhermina Fisher, falecida em mil oitocentos e setenta e cinco, herdara de seus maiores, diversas ins
t i t u t e s vinculares, oneradas com legados pios, de que apenas
ha conhecimento de tres responsos, seiscentas e trinta e tres
missas, sendo vinte e uma do N atal e nove da novena da mesma festividade, a decima parte de um rendimento aplicado a
dotes de 2 0 $ 0 0 0 reis para casamentos, calculando-se esse ren
dimento, em quinhentos mil reis aproximadamente, por nao
haver documento autentico de onde conste, cujos legados pios
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deixaram de se cumprir na totalidade desde cerca de vinte
anos e em parte desde a desvincu'la^ao dos respectivos bens,
por efeito da abolijao dos vinculos pelas leis civis portuguesas
em mil oitocentos sessenta e tres, ignorando-se, porem, qual
seja essa parte;
— que
ram

um

certo

numero desses

vendidos pela dita

D.

M aria

bens

A na

vinculados

fo-

Guilhermina

Fi

sher, e os mais se dividiram por seus filhos D . M aria da
Luz Fisher Berquo (M achado) Falcao, D . Maria das Merces
Fisher Berquo M achado, D . M aria M argarida Fisher Berquo,
D . M aria Isabel Fisher Berquo, D . M aria Tomasia Fisher
Berquo, D . M aria Jeronima Fisher Berquo, D . M aria Filomena Fisher Berquo e Joao Guilherme da Camara Berquo
Fisher, quase todos falecidos, os quais por si ou seus herdeiros
tambem tern ldo vendendo parte dos bens que lhes pertenceram;
— que as tres herdeiras e testadoras D . M aria M arga
rida, D . M aria Jeronima e D . M aria Filomena, ja falecidas,
visto a impossibilidade de se cumprirem os referidos legados,
e querendo eximir-se e a sua mae e mais pessoas de familia
de

qualquer

responsabilidade

pela

fa'lta

do

seu

cumpri-

mento, proposeram-se comuta-los em uma obra de utilidade
religiosa e social, de muita necessidade na sua patria, qual e
a funda^ao duma casa de educafao e propaganda verdadeiramente crista, aplicando a maior parte de seus bens, na importancia de cinquenta e um contos de reis insulanos para sua
sustentafao, e que essa casa, dedicada ao beato Joao Fisher,
parente da familia das instituidoras, esta ja fundada e em actividade ( 1) , tendo sido confiada a benemerita Congrega^ao do
Espirito Santo e do Sagrado Cora^ao de M aria;

( 1) L ’Institut Fisher a ete inaugure le 15 Janvier 1892 et le Pere
Francois Schurrer en a ete le premier Directeur. La maison se trouvait
Rua do Mercado n.° 19.
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— pede humildemente a Sua Santidade haja por bem sanar
e comutar em tal funda^o nao so os aludidos legados conhecidos,
mas tambem quaisquer outros encargos pios que por ventura
onerem ou onerassem outros bens que a ela e suas irmas e mae tenham advindo por heran^a de seus parentes consanguineos, por
compra ou outras t r a n s a c t s , e bem assim da pensao de nove
missas anuais que pesava sobre um predio nao vinculado ou
que ja estava livre e que foi duma das instituidoras ja falecida
em mil oitocentos noventa e um, missas que ela costuma mandar dizer.
E tomando N os conhecimento da referida suplica, em
virtude das faculdades apostdlicas que nos sao concedidas,
Nos foi apresentado igualmente um termo de obrigagao datado
de Lisboa em um de Abril do corrente ano de mil oitocentos
noventa e nove e assinado pelo reverendo padre Joao Alexandre
Rulhe, na qualidade de procurador de M g r Le Roy, Bispo de
Alinda e Superior Geral da Congrega^ao do Espirito Santo
e do Sagrado Cora^ao de M aria, e uma escritura publica da
mesma data lavrada na cidade de Ponta Delgada pelo tabeliao
Anacleto Augusto M achado Nogueira, pelos quais documentos se mostra haver a mesma Congrega^ao do Espirito Santo
e Sagrado Cora$ao de M aria recebido da dita D . M aria Tom asia Fisher Berquo, da cidade de Ponta Delgada, como herdeira e executora das disposijoes testamentarias de suas irmas
D . M aria Margarida Fisher Berquo, D . M aria Jeronima Fisher
Berquo, D . M aria Filomena Fisher Berquo, a quantia de cinquenta e um contos de reis insulanos em dinheiro e bens; e
que, tendo de receber mais por ocasiao da dedica^ao da Capela
do Instituto Fisher duas serpentinas de prata e duas obras de
arte, consistentes em uma bacia e jarro do mesmo metal e um
crucifixo de ouro, por isso, e para satisfazer as piedosas inten£oes das preditas instituidoras e sua herdeira, rectificando a
declara^ao de quinze de Setembro de mil oitocentos noventa
e um do reverendissimo padre Ambrosio Em onet, entao supe-
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rior geral da Congregagao, ouvido o conselho geral desta, como
e de praxe, se obriga ao seguinte:
1 .° — a conservar e dirigir na mencionada cidade de Ponta
Delgada o instituto de educagao religiosa, ja fundado, sob a denominagao de Instituto Fisher; 2.° — a celebrar todos os anos
uma missa solene com sermao, em 'honra do bemaventurado Joao
Fisher, padroeiro do Instituto, no dia quatro de M aio, designado
pela Igreja; 3 .° — a cantar nos primeiros dias de Novembro de
cada ano um oficio, dito famulorum , com missa a cantochao pelas almas dos fundadores; 4 — a dar exercicios espirituais aos
membros do clero que quiserem faze-lo em particular na comunidade, podendo todavia faze-los em comum, no estabelecimento,
uma vez em cada ano, sendo para este fim convocados pe'lo E x .mo
Rev.mo Bispo Diocesano, que neste caso determinant o director
espiritual; 5.° — a emprestar as preditas serpentinas para a
Igreja Santa A na, proxima do Instituto, todas as vezes que ali
se £afa a exposifao do Santissimo Sacramento; 6 .° — a £azer-se
substituir nas mesmas condi^oes por outra congrega^ao se
por for^a maior, declarar nao poder continuar com o Instituto
Fisher, sendo so no caso de absoluta impossibilidade de substituir-se que podera conservar os bens, acumulando os seus rendimentos, ate que removida toda e qualquer dificuldade, possa
dar a uns e outros o fim a que sao destinados.
O que tudo visto e ponderado e mais informagioes a que procedemos e reconhecendo a grande necessidade e utilidade da fundagao e conservagao na cidade de Ponta Delgada, il'ha de S. M i
guel, de uma casa de educagao e propaganda verdadeiramente
crista e genuinamente catblica;— Considerando os bons servigos
que estao prestando os reverendos padres da Congregagao do
Espirito Santo e Sagrado Coragao de M aria a causa da religiao e
da civilizagao crista na referida i'lha e cidade, por meio do ensino
e educagao religiosa e literaria no Instituto Fisher, da catequese,
da predica e no exercicio do culto e do ministerio sacerdotal; —
Considerando que todos estes frutos e vantagens provem da
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manuten^ao e conserva^ao do referido Instituto Fisher, fundado segundo as inten^oes das doadoras D . M aria M argarida
Fisher Berquo, D . M aria Jeronima Fisher Berquo, D . M aria
Filomena Fisher Berquo, e levado a efeito pela sua herdeira
e testamenteira D . M aria Tomasia Fisher B e rq u o ;— Considerando, finalmente, que nas actuais circunstancias em que
se encontra esta Diocese e de reconhecido proveito e indiscutivel vantagem para os interesses da religiao a aphca^ao dada
peias fundadoras do Instituto Fisher ao valor dos seus bens
e em proveito da mesma redunda a sanajao e comuta^ao dos
legados pios que se pede.
Por todos estes motivos,
ordinaria

e

faculdades

usando

apostolicas

que

da

nossa

nos

sao

jurisdi^ao
concedi-

das, havemos por bem determinar que, em satisfa^ao dos
legados pios nao cumpridos desde ha vinte e mais anos
ate ao presente, se digam por uma so vez, seis missas rezadas, absolvendo por esta forma a dita suplicante D . Maria
Tomasia Fisher Berquo, de todas as omissoes passadas. Enquanto ao futuro, porem, ainda no uso da nossa jurisdi^ao
ordinaria e pela mesma autoridade apostolica que nos e delegada, comutamos todos os legados pios a que estavam anteriormente sujeitos os bens, quaisquer que eles fossem, da supli
cante, de sua mae, irmas e de quaisquer outros parentes, ou
esses bens ten'ham sido vendidos ou por outra forma alienados,
ou permane^am ainda em poder e dominio de cada um, em
favor da pia funda^ao denominada Institui^ao Fisher, a cargo
da Congrega^ao do Espirito Santo e Sagrado Cora^ao de M a 
ria, a qual a suplicante na qualidade de herdeira e testamen
teira de suas falecidas irmas D . M aria M argarida, D . M aria
Filomena e D . M aria Jeronima fez doa^ao dos bens ainda existentes e que pertenceram a estas, e impomos a mesma Congrega^ao do Espirito Santa e Sagrado Cora^ao de M aria nao so
a obriga^ao de sustentar e conservar de futuro o referido Insti
tuto Fisher, nas condifoes estipuladas, mas ainda a de mandar
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celebrar em cada ano in perpetuum na cidade de Ponta Delgada
desta nossa Diocese, quatro missas aplicadas pelas almas das
fundadoras dos preditos legados pios, dos pais, irmaos e irmas
da suplicante e pela mesma alma desta, dando-nos parte, ou
a nossos sucessores, decorrido que seja cada ano, de haverem
cumprido estas ©brigades, nao so quanto a sustenta^ao e conservafao da pia Instituigao educadora, mas ainda com rela^ao
as missas que devem ser celebadas. Finalmente, suprindo o
restante pelo tesouro da Santa Igreja, mandamos se observe e
cumpra tudo o que havemos prescrito, enquanto pela mesma
autoridade apostolica nao for determinado o contrario.
Dada em o Pago Episcopal de A ngra do Heroismo, sob
o Nosso Sinai e Selo, em 2 0 de Fevereiro de 1 9 0 0 .

Francisco Jose, Bispo de Angra
Registado a £1. 1 4 0 do Livro 2.°. Escrivao, Sodre Junior.
AG CSSp. — Boite 4 6 3 .
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