
      O Inventário de Bens Musealizados  envolve  a 
reunião,  organização,  pesquisa ,  ident icação, 
classicação, modos de preservação e disponibilização  de 
todas informações que digam respeito ao acervo. Na 
catalogação dos objetos, ou seja, dos bens culturais 
musealizados, se reconhece o acervo como suporte de 
informação e fontes de pesquisas cientícas e, para ociar o 
bem cultural e histórico, é elaborado o documento de cada 
objeto seguindo normas técnicas.

   Durante a pandemia da Covid19, como em todos os 
espaços culturais, as visitações ao Memorial do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro foram suspensas. No período está 
sendo possível realizar atividades que a programação 
normal do Memorial não permitiria pela grande demanda 
de visitas ao local. Teve início no mês de março, o 
inventário dos bens históricos e a catalogação do acervo. 
Esta atividade, que é uma obrigação constitucional (art.216 
- CF/88), se estenderá até dezembro com os registros do 
acervo tridimensional. A continuidade do trabalho, com o 
levantamento e registro  do acervo documental não tem 
previsão de encerramento e seguirá  até a nalização da 
documentação de todo patrimônio cultural.

  Hospital São Pedro: inventariando a história

       O número de moradores e usuários no Hospital  foi, 
em todos os tempos, um dos temas que mais  interessou 
as autoridades, os estudantes, prossionais, a população 
e os veículos de comunicação. Justo pois, dedicar um 
espaço que apresentasse as informações sobre como se 
formou a população do Hospital São Pedro nas 
diferentes épocas. O que pensavam seus diretores desde 
a sua inauguração?  O Hospital Psiquiátrico tinha como 
principal função o asilamento, a regulação social? Quem 
eram os seus moradores e como chegavam ao Hospital 
São Pedro? Essas são algumas questões que podem ser 
compreendidas com uma visita à nova sala do Memorial 
assim que as visitações forem liberadas. Aguarde mais 
um pouco,  a sala  já está pronta esperando por você!    
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Pavilhão dos «Allienados»

São quase três horas da manhã
só silêncio e penumbra

Ubirajara Brites)

                 (Halley)

2h da manhã, durante plantão noturno».
(»Escrevi no dia 11/03/2014, 

Sempre foram habitadas por seres humanos,

Filhos do Nosso mesmo Deus!

Sempre estiveram ali, faz 132 anos...

Chamados loucos, insensatos, «allienados»

As paredes da loucura estão ali, frias...

Estão sem alma

Fizeram suas vidas ali, onde tem medo...

 poucos assim o  enxergavam!

Hoje são só paredes úmidas, sombrias

Coração e alma deste lugar.

Só o pó, o silêncio, penumbra,

Curtindo a felicidade, a sua maneira (Só Eles entendem a 
própria felicidade)...

Hoje, nos salões, salas, celas  e corredores

o frio úmido da cerâmica europeia e a solidão!
O velho hospício sem alma

Pois ali não estão mais os ditos loucos
que foram durante todo o tempo 

Você sabia que o nome do Hospício São 
Pedro  seria Hospício São José? 

CURIOSIDADES DE NOSSA HISTÓRIA

  Em 19 de março de 1876  foi feito o lançamento 
da pedra fundamental daquela que viria a ser a 
primeira instituição manicomial da Província 
de São Pedro (Rio Grande do Sul). A solenidade 
contou  com a presença das autoridades 
provinciais e  do bispo Dom Sebastião Dias 
Laranjeira que benzeu a pedra fundamental da 
instituição levando o nome de Hospício São José. 
Aconteceu que, por motivos desconhecidos, o 
proprietário do terreno localizado na Estrada do 
Mato Grosso - atual Avenida Bento Gonçalves - 
d e s i s t i u  d o  n e g ó c i o  d i a s  d e p o i s  
impossibilitando a construção do asilo de 
alienados. 
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    Memorial do Hospital Psiquiátrico São Pedro 

Há um ano.... 

 A pandemia interrompeu as atividades do CLDM que 
preza pelas reuniões presenciais no HPSP. Mas, enquanto  
isso não pode acontecer, vamos aproveitar a oportunidade  
em conhecer e  apreciar o poema de um dos mais antigos 
colaboradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, o 
Professor Ubirajara Brites (Bira  ou... Haley).

   Com reuniões mensais abordando obras clássicas 
escolhidas pelos próprios participantes,  o Clube reuniu 
servidores e convidados em sala própria no andar térreo 
do segundo pavilhão histórico junto ao Memorial. De 
outubro a dezembro de 2019,  recebeu convidados 
ilustres para apresentar os autores, guras importantes 
que deixaram registradas no Hospital  histórias que 
todos queriam ouvir e contar. As reuniões foram 
transmitidas ao vivo pelas mídias digitais.

  Hospital Psiquiátrico São Pedro 
com o objetivo de  apresentar e 
divulgar as obras dos autores 
que se destacaram tanto na 
literatura como prossional de 
saúde. Em 18 de outubro, foi 
realizada a reunião inaugural. 

18/12 - Autor: Cyro Martins. Obra: Estrada Nova.
Apresentação: Dr. Claudio Martins e Profª. Maria 
Helena Martins.

Obra: Os Ratos
Apresentação: Dr. 
Fernando Neubarth e Dr. 
Ronaldo Rosa.

18/10 - Autor: Dyonélio 
Machado.

Apresentação: Judith Scliar.

20/11 - Autor: Moacyr 
Scliar.  
Obra: O Centauro no 
Jardim.
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   Em outubro de 2019 foi criado o Clube Literário Dyonélio 
Machado  vinculado ao  Serviço de   Memória Cultural  no 
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