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Roteiro - Campos Elísios

Contemplado por sua arquitetura clássica, Campos Elíseos conquistou no cenário paulista do Turismo uma 
imagem de forte influência aos visitantes e moradores da cidade. O local foi um dos protagonistas no cenário 
histórico de São Paulo, sendo o primeiro bairro planejado da cidade, difusor da política e da cultura. 

Sua memória é riquíssima, um dos raros loteamentos a abrigar arquitetura dos melhores arquitetos que vão 
do período Clássico e Eclético com Ramos de Azevedo, ao Modernismo de Gregori Warchavchik. Hoje, Cam-
pos Elíseos é uma das regiões de São Paulo com maior número de imóveis preservados e tombados pelo 
IPHAN, além de um ponto irradiador do transporte, com 4 estações do metrô: Luz, Marechal, Santa Cecília e 
Barra funda, e duas estações de trem, Júlio Prestes e Luz.

O trajeto deste roteiro, todo feito a pé pelos pontos escolhidos, visa resgatar a trajetória e importância do bair-
ro de Campos Elíseos, que contempla uma das histórias mais nobres da metrópole paulista. Você passará 
pelas principais alamedas e ruas do bairro, e o horário sugerido para início do roteiro é às 12h30, com tempo 
máximo de permanência dentro dos espaços de até 1 hora, seguindo a seguinte ordem: 

1. Estação Júlio Prestes + Sala São Paulo
2. Museu da Energia de São Paulo
3. SESC Bom Retiro
4. Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus
5. Teatro Porto Seguro

É iminente em São Paulo e em outras grandes metrópoles a presença de problemas sociais, porém, a esco-
lha do bairro para a realização do projeto teve como o seu principal ideal recuperar sua nobre história, desde 
a sua criação e caracterização com uma presença constante no cenário cafeicultor brasileiro.
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Estação Júlio Prestes + Sala São Paulo  

A estação Júlio Prestes, antiga Estação São Paulo, 
é uma histórica estação ferroviária da cidade de São 
Paulo. A estação fazia parte da Estrada de Ferro 
Sorocabana, que ligava São Paulo a Santos, Pira-
cicaba e a Presidente Epitácio, e funcionava como 
a principal via transportadora de produtos da indús-
tria cafeeira. Foi projetada pelos arquitetos Cristiano 
Stockler das Neves e Samuel das Neves, e inaugu-
rada em 1938. Possui uma arquitetura eclética com 
elementos neoclássicos e é um importante elemen-
to histórico e arquitetônico da cidade de São Paulo.

Com a queda da bolsa de valores em 1929 e o fim 
da era de ouro do café, a antiga Estação São Paulo 
permaneceu esquecida por muitos anos. Já batiza-
da com o nome de Estação Júlio Prestes, o local 
passa a fazer parte do Complexo Júlio Prestes, com 
a proposta de restauro da Estação para transforma-
ção de parte de sua estrutura na Sala São Paulo, 
sede da Orquestra Sinfônica de São Paulo e uma 
das mais modernas e bem equipadas salas de con-
certo do mundo. Atualmente, a estação também faz 
parte da Linha 8 - Diamante da CPTM.

Horário de funcionamento Sala São Paulo: quintas e 
sextas-feiras, às 19h e 21h15, sábados, às 15h15 e 
17h30. Aos domingos ocorrem concertos matinais.

Valores: Concertos Matinais: Gratuitos. Demais 
apresentações variam entre R$50,00, R$90,00 e 
R$150,00.

Obs.: A bilheteria agora funciona apenas em dias de 
concertos, a partir de 2h30 antes e até 30 minutos 
após o início das apresentações.

A Sala São Paulo também oferece visitas monito-
radas pelo edifício da antiga estação da Estrada de 
Ferro Sorocabana, de segunda a sexta-feira, sendo 
possível agendamento via e-mail ou telefone, com o 
custo de R$ 5,00 por pessoa. Estudantes, aposen-
tados e maiores de 60 anos têm desconto de 50%.

Site: www.salasaopaulo.art.br
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Museu da Energia de São Paulo

O Museu da Energia de São Paulo é de suma im-
portância para um roteiro turístico na cidade e para 
o bairro de Campos Elíseos. O espaço é um pala-
cete do final do século XIX, que pertenceu a Hen-
rique Santos Dumont, irmão mais velho do aviador 
Alberto Santos Dumont. Historicamente e arquiteto-
nicamente, o casarão é uma das muitas representa-
ções no bairro do que foi Campos Elíseos e onde se 
instalavam as famílias mais abastadas que vinham 
para a cidade de São Paulo.

Quando a elite paulistana deixou Campos Elíseos, o 
palacete teve duas ocupações posteriores, até que 
em 2001 passou às mãos da Secretaria de Estado 
da Cultura, que o cedeu à Fundação de Energia e 
Saneamento. O local foi então restaurado e adap-
tado com recursos da Lei Rouanet do Ministério 
da Cultura e, em 2005, foi inaugurado o Museu da 
Energia de São Paulo.

É um espaço aberto à comunidade, com equipa-
mentos interativos e atividades como jogos e proje-
ções de filmes que convidam os visitantes de todas 
as idades a participar de experiências científicas e a 
refletir sobre questões atuais envolvendo o tema da 
energia e seu futuro.

Até o momento o museu encontra-se fechado 
para visitação, com previsão de reabertura para 
17/11/2020. Já em tempos normais, o local funciona 
de terça a sábado, das 10h às 17h, com entrada 
gratuita.
Para mais informações e agendamento é possível 
entrar em contato através do e-mail saopaulo@
museudaenergia.org.br ou pelo telefone (11) 3224-
1489.

Site: www.museudaenergia.org.br
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SESC Bom Retiro

O SESC Bom Retiro integra uma das mais importan-
tes redes de lazer, cultura e esporte do Estado de 
São Paulo, une modernidade e sustentabilidade em 
um espaço que foi desenhado pelo arquiteto Leon 
Diksztejn. O local possui teatro, ginásio poliespor-
tivo coberto, piscina semiolímpica coberta e aque-
cida, espaço para exposições e salas de ginástica 
multifuncional e para oficinas de criatividade, além 
de brinquedoteca, sala de internet livre e biblioteca.

Horário de funcionamento do SESC: de terça a sex-
ta-feira, das 8h às 21h, aos sábados, das 10h às 
14h. 

Funcionamento da Biblioteca: de terça a sexta-feira, 
das 14h às 20h, e sábado, das 10h às 14h.

Funcionamento do Espaço Expositivo: de terça a 
sexta-feira, das 15h às 21h, e sábado, das 10h às 
14h.

Entrada: gratuita

Obs.: Devido à situação atual relacionada ao CO-
VID-19, somente a Biblioteca e o Espaço de Expo-
sições estão em funcionamento para visita, sendo 
necessário agendamento online através do site. O 
espaço de ginástica multifuncional está em funcio-
namento para alunos inscritos.

Site: www.sescsp.org.br
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Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus

A história do Santuário do Sagrado Coração de Je-
sus nos remete ao final do século XIX, quando Dom 
Lino Deodato, durante as solenidades da festa litúr-
gica do Sagrado Coração de Jesus, abençoava a 
pedra fundamental da Capela do Sagrado Coração 
de Jesus, uma iniciativa dos Vicentinos.

A capela acabou cedendo lugar a uma nova cons-
trução, um grande santuário em honra ao Coração 
de Jesus, que contou com o apoio de figuras emi-
nentes da época, como Dona Veridiana Prado e o 
Conde Prates, e todo o povo paulistano. Em 1901, 
sob a administração dos Salesianos de Dom Bosco, 
o templo foi inaugurado, tornando-se um Centro de 
irradiação de fé e devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus. 

O Santuário é o mais antigo templo de estilo clássi-
co-renascentista de São Paulo, seu estilo de cons-
trução é romano basilical, e seus painéis e afrescos 

são de autoria de uma grande pintora florentina, 
cujo nome é mantido em segredo a pedido da pró-
pria artista. A arquitetura do prédio e o altar-mor, em 
mármore Carrara, são obras do artista Domingos 
Delpiano, salesiano consagrado. O local é um mar-
co histórico para a cidade de São Paulo e para o 
bairro de Campo Elíseos, e está aberto para visita-
ções tanto de fiéis religiosos, quanto daqueles que 
apreciam arte e história.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 20h. Sábado, das 8h às 12h, com retorno das 
15h às 17h. Aos domingos, das 7h às 11h30, com 
retorno das 17h às 19h.

Entrada: gratuita

Site: www.sscj.org.br
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Teatro Porto Seguro

Há alguns anos, a Porto Seguro vem realizando 
ações em Campos Elíseos no intuito de revitalizar e 
energizar novamente um dos bairros mais importan-
tes para a história de São Paulo. Em 2015, a Com-
panhia inaugurou no bairro o amplo Teatro Porto 
Seguro, um elegante e moderno espaço com uma 
variada programação eclética que dialoga com to-
dos os públicos e tendências, como peças teatrais, 
espetáculos infantis, shows de artistas consagrados 
e até montagens exclusivas de grandes musicais. 

O teatro também conta com um aconchegante café 
gourmet, de culinária italiana, ideal para refeições pré 
espetáculo ou mesmo um rápido almoço no local.

Atualmente, o espaço está fechado temporaria-
mente para visitas presenciais. Entretanto, continua 
oferecendo programação online através de suas 
plataformas digitais. Os ingressos são de valor cola-
borativo a partir de R$ 20,00, podendo ser adquiri-
dos também de forma online.

Obs.: clientes Porto Seguro + acompanhante têm 
descontos de 50% na compra dos ingressos.

Site: https://www.teatroportoseguro.com.br
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