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ESTATUTOS

Creados da Caza Real , que estão em actual Serviço de
SUA MAGESTADE , e percebem Ordenado. *

DA

§.
J III.

BIBLI0THECA.

Haverá ern a Real Biblictheca hum Prefeito , hum
Ajudante , dois Escreventes , e os Serventes que forem
precizos.
. IV.

Í T.

Real Bibliotheca , Alfaia preciosa da Coroa de Portugal , que tantos disvellos tem merecido, e de que tantos
benefícios, e honra pçde resultar ao Estada (e já se tem
experimentado) estará sempre debaixor das Or-rlens, e direcçao do Mordomo Mor, ou Ministro Secretario d'Estado
dos Negócios tio Reino que servir de Mordomo Mor ; e todas
as dependências« ° neg-oeios relativos á dita Real Bibliotheca
correrão privativamente, e com inteira independência d'outro
qualquer Ministro; e por isso elle ouvirá as propostas dos encarregados , e lhes dará as resoluções que julgar mau; adequadas.
§. II.
Todos os Empregados na Real Bibliotheca, como Creados de SUA MAGESTADE , gozarão dos mesmos Direitos ,
privilégios , Foros, e Preeminencias que gozao os dr mais

Ao Prefeito toca attender, e prover no bom governo
da Real Bibliotheca dando conta ao Mordomo Mor, ou ao
Secretario d' Estado dos Negócios do Reino , de tudo que
se deve fazer na Real Bibliotheca , representando-lhe por
escripto , ou em audiência particular tudo quanto for necessário , e conveniente para a conservação , augmento , e
explendor da mesma Real Bibliotheca , e a elle serão dirigidas todas as Ordens pertencentes á mesma Real Bibliotheca, -e elle consultará, e proporá os indivíduos deque a mesma Real Bibliotheca precizar , e estes lhe obeflecerão cm tudo que pertencer á mesma Real Bibliotheca.

§.'V.
Ao Prefeito também toca assistir na Real Bibliotheca
todo o tempo, que for necessário para que esta se mantenha em o devido estado, zelando muito que os Empregados assistão, e cumprão exactamente suas respectivas
obrigações, dando conta ao Director do que julgarem precizo para o ditto effeito , assim como também para corri* Decreto de S. A. R. de J 802.

gir as desordens , qtie succederem em a Real Bibliotheca , e não puder remediar , e emendar por si mesmo , e
sendo precizo o auzentar-se por algum tempo considerável,
o fará saber ao Companheiro ou Ajudante para nelle não
descançar, e haver falta.
§. VI.

IX.
Nomeará Livreiro Encadernador para trabalhar na Real
Biblioíheca , e fazer o que a mesma precizar do seu Officio.
§>« .^v»
X

Ao Prefeito também compete correr com as compras
dos livros impressos, manuscriptos, e mais coizas próprias
de huma Bibliotheca. Quando porém se offerecer alguma
compra considerável de alguma Livraria particular, colleccão, ou obra considerável, pedirá resolução do Ministro
Director.

Sendo a principal obrigação do Prefeito e mais Empregados» em a Real Bibliotheca a sua conservação , e que
por tienhum accidente de fogo se perca ou arrisque , não
consentirá que na irnmediação da Real Bibliotheca se ponha
Oíiicina. que se arrisque a cauzar incêndio.

§. VIL

§.XL

Quando se comprarem ou receberem alguns livros, ou
alguma coiza das que ficão ditas, cuidará que immediatamente se colloquem em os lugares correspondentes, segundo a Ordem , e Classe que lhes tocar, e logo também o
fará registar no livro deputado para registar tudo que se recebe na Real Bibliotheca.

O Prefeito cuidará em que a Real Bibliotheca esteja
com toda a limpeza , e arranjo possível procurando corresponder com attenção , civilidade, e cortezania aos que tem
faculdade , e procurarem a Real Bibliotheca para se instruírem facilitando-lhes os livros que pedirem , e se lhe poderem confiar conforme as Leys tanto Civis como Ecclesiasticas sobre a leitura dos livros; e se algum dos que concorrerem á Real Bibliotheca faltar ao respeito devido a
tal Caza dará conta ao Ministro Director sobre este ponto. Cuidará também o mais que lhe for possível em evitar toda a desordem , e rumor, e assim também zelará
que se não escreva sobre os livros, e que estes se não
manchem , maltratem , ou extraviem procurando também que
na Caza se guarde silencio , e se não perturbe a atterição
dos que estudão. Como com o andar dos tempos se vio ser
precizo haver na Real Bibliotheca huma guarda militar como a havia em Lisboa; ao Prefeito pertence dar-lhe as Or-

§. VIII.
Assignará a cada hum dos Empregados na Real Bibliotheca o que cada hum deve fazer, e assim também dispensa-los do Serviço por alguns dias quando mui justos motivos
os obrigarem a pedir semelhante licença; mas se for precizo mais de hum mez dará conta ao Ministro Director ,
que dará a que bem lhe,parecer.

dens que ella deve observar , e avizar o Commandante do
Corpo a que ella pertencer das faltas que ella fizer; náo
daado ao Cummandante da Patrulha a gratificação estabelecida , senão no acto de ser rendido , se tiver cumprido com
a sua obrigação.
§. XII.
Ao Ajudante toca ajudar o Prefeito naquillo de que
o incumbir, e fazer as suas vezes em a sua auzeiicia ;
e todos os Empregados lhe obedecerão no que lhe corresponder ao serviço da Bibliotheca' conforme este Regimento.

§. XIIL
Os Escreventes cumprirão o que lhe pertencer escrever conforme a ordem do Prefeito. Terão cuidado em promptamente dar, e tornar a pôr no seu lugar os livros ; e
terão summa vigilância em que se não maltratem os livros
que derem, e de os recolher logo que os deixáo , e pertendem sahir os que os tem procurado. Quando se offerecer algum trabalho extraordinário ,' ou houver alguma obra
muito comprida para escrever ou copiar e o Prefeito julgar necessário haver mais Escreventes por não bastarem os
que ha , o representará ao Ministro Director , e havendo a
sua resolução se admitirão outros de fora para aquelle assumpto particular, e se lhe pagará j que razão for.

Será sua obrigação abrir, c fechar as portas, e janellas
da Bibhotheca de manhãa e á noite, ás horas sssignadas. Também teráo todo o cuidado em ter a Bibliotheca limpa, e
aceada, varrendo-se toda pelo menos todos os Sabbados , e
limpando-se os livros pela ordem que o Prefeito, e Ajudante lhes assignar.
. XV.
Para uso , e governo da Bibliotheca , haverá hum índice Geral Alfabético de todos os livros impressos que ha
na Bibliotheca» Haverá outro em que os mesmos livros se
distribuão em classes ou matérias de que íraíão. Haverá
também outro dos livros prohibidos que ha na Bibliotheca ; e haverá outro índice dos livros- e papeis manuscriptos composto com mais expressão , e individualidade que
dos impressos. Os livros que a Bibliotheca tiver dobrados
também -estarão em hunia relação separada , para delia se
fazer uzo quando se oíierecer occazião de alguma premuta,
ou alborque,

§.XVL
Haverá hum livro aonde se assentem com especificação
conveniente todos os impressos , e manuscriptos, e ma?s curiosidades próprias de huma Bibliotheca que se forem comprando ou recebendo na Bibliotheca ; assignsando-se a data
do dia da sua recepção.
. XVIL

§. XIV.
Os Serventes obedecerão ao Prefeito, assim como todos os mais no que lhe mandar conforme este Regimento , segundo a ordem, e mefhodo que nelle se prescreve.

Haverá outro em que se assentem , e notem individualmente as vendas, permutas, ou outras quaesquer sabidas de livros duplicados,

S. XVIIL
Haverá outro em que se lance a conta das Encader
nações dos livros; fazendo-se memória de todos os que se
mandão encadernar fora, expressando-se o importe de cada num.

§.- XIX,

§. XXIII.

Haverá outro em que se rezistem á letra segundo suas
datas todas as Ordens, Avizos, Cartas, Papeis , Representações , Resoluções, e tudo o mais que disser respeito
á Real Bíbliotheca.

§. XX.
Em todos os mencionados livros se poráo titulos ou rótulos conrespondentes ás matérias que contem , e todas as
suas folhas seráõ rubricadas pelo Prefeito , com declaração
do numero das folhas, e do capitulo deste Regimento a
que pertence.

§. XXI
.

zes, que seja precizo nos mesmos dias exceptnados, se alguma necessidade o exigir para o que serão avizados. Todos serão muito pootuaes na assistência, e se algum o
deixar de ser, e depois de admoestado pelo Perfeito continuar a ser remisso, se dará parte ao Ministro Director ,
que o mandará suspender no serviço , e ordenado pelo tempo que lhe parecer.

*

Haverá hum Armário em que se guardem todos os
Livros de contas , razão, e rezisto , ordens , cartas , Memórias , Inventários , e mais papeis , e instrumentos pertencentes á Real Bibliotheca , e o Prefeito , e Ajudante
terão chave deste Armário -} e nelle haverá hum inventario
Io que nelle existe.

§. XXII.
Todos os Empregados assistirão em a Real Bibliotheca todos os dias de manha 9 e de tarde , excepto os Dias
Santos, e de Gala na Corte ? e assim também todas as ve-

3

Todos os dias» não feriados se abrirá a Bibliotheca ás
nove horas da uaanhaã; e permanecerá aberta até a huma
de pois do meio dia ; e de tarde se tornará a abrir ás
quatro e meia , e se fechará antes de anoitecer; porque
em nenhum cazo se permitirá luz artificial para a gente
de fora estudar ou consultar; e se o Prefeito convier em
que se não abra aos Sábados de tarde attendendo ao muito
trabalho que nesse dia deve haver na limpeza da Caza , a
que todos os Serventes devem assistir sem dispença alguma , salvo se elles concordarem entre si, mas sempre de
tal sorte que a Bibliotheca não deixe de ser varrida como fica disposto no §. XIV.

§. XXIV.
Todos os Empregados em a Bibiiotheca assistirão pontualmente todos os dias em as quatro horas da manhaá* ,
e á tarde das quatro horas por diante ate anoitecer, avizando hum pouco antes a gente de fora para que se retire , para que com mais dezembaraço recolhão aos seus
Jugares os livros que servirão, e fechem as janellas.

§. xxv;
Todos os Empregados evitarão quanto lhe for possível vezitas que os distrahão da obrigação de que estão rés»
ponsaveis á Bibliotheca , e se algumas forem indispensáveis cuidarão em as tomar, aonde não sirvão de distracção
a quem estuda, e avizarão algum companheiro que faça
as suas vezes, se estavão em occupacão que exija tal prevenção.

§. XXVI.
Não se abrirá a Bibliotheca fora das horas em que se
costuma abrir para o estudo; mas quando suceder que <iiguma pessoa de concideraçao dezeje , e peça que quer ver
<a Bibliotheca mesmo em dia feriado, o Perfeito o não negará.

§. XXVII.
Sempre que para o serviço das Pessoas Reaes se for
buscar á Bibliotheca .alguma obra se entregará logo fazendo-se assento da Pessoa Real para que foi, e de quem a
levou.

§. XXVIII.
Se alguma vez succeder que o Ministro Director mande emprestar algum livro impresso ou manuscripto , ou ontra qualquer coiza da Real Bibliotheca , o entregarão logo
procurando haver recibo de que se fará assento, advertindo o Prefeito que só por ordem escripta do Ministro
Director, poderá emprestar livros; e o que neste se manda será impreterivelmente observado.

§.
Nenhum Empregado poderá tirar, ou extrahir, nem
consentir que se tire ou extraia livro algum impresso, ou
manuscripto , nem coiza alguma pertencente á Bibliotheca ;
e todos terão summo cuidado, e indispensável obrigação
de dar conta logo inimediatamente ao Prefeito de qualquer
noticia ou espécie que entendão sobre isto , para que tome
logo logo a providencia conveniente, ou informe o Ministro Director segundo as circunstancias.

§.xxx.
Todas as pessoas que tiverem necessidade de copear
livro impresso ou manuscripto da Bibliotheca, precizamente o farão somente dentro da Bibliotheca, e ás horas costumadas do estudo; e se encarregará a algum dos Empregados o estar presente, e ver copiar ou concordar os Capítulos, Números, ou Parrafos que copiarem; zelando que
se não vicie addicione ou corrija o Original, ou Exemplar da Bibliotheca cuidando em recolhelo logo que se
acabarem as horas de estudo para continuar em as seguintes ate que acabado o reconhecimento ou copia se restitua ao seu lugar.
T
T
§ . V"V"\.
XXXI.

Nenhuma Pessoa a quem o Ministro Directar mandar dar licença d'uzar de algum Códice ou Manuscripto
d'€stimação poderá tirar copia d'elle , nem imprimilo , sem,
expressa , e formal licença do dito Ministro Director para
isso , com previa' informação do Prefeito na qual se facão
presentes os motivos pelos quaes se deve permittir ou impedir.

§. XXXII.
Haverá em a Bibliotheca hum sello próprio com que
se autorize tudo o que se offereeer 5 e escrever nella: este
sello estará guardado pelo Prefeito, e servirá para marcar
no principio ou rosto os livros pertencentes á Bibliothecaà

