SALA SÃO PAULO - ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES
São Paulo - SP
1997
O edifício da Estação Júlio Prestes está localizado no perímetro que compreende o
velho centro expandido. Faz parte de um conjunto de bens tombados pelo Patrimônio
Histórico, em fase de recuperação ou a restaurar, situados próximos uns dos outros, em
bairros outrora nobres e agora renascentes, que são referências antigas da cidade, dotados
de qualidades intrínsecas urbanísticas e arquitetônicas de enorme valor cultural para a
memória de São Paulo.
Foi originalmente projetado pelo Arquiteto Christiano Stockler das Neves, que o
concebeu no estilo eclético corrente na época, mesclando características típicas das
arquiteturas francesa e italiana do final do século passado.
A construção iniciou-se em 1926, tendo as obras sido interrompidas periodicamente
até a inauguração oficial, no dia 15 de outubro de 1938. Hoje, mais de meio século após
sua inauguração, o antigo edifício da Estrada de Ferro Sorocabana, atual Estação Júlio
Prestes, tombado pelo CONDEPHAAT, continua impressionando os visitantes por sua
monumentalidade e acabamento requintado, além de evocar a forma básica das grandes
salas de concerto européias do último século.
Foi devido a estas últimas características, que, em 1996, a Secretaria de Estado da
Cultura decidiu transformar o prédio em sala de concertos, a maior da América Latina, e
sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
Realizamos:
- Elaboração do Master Plan;
- Coordenação Geral do Projeto de Implantação;
- Coordenação do Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares;
- Acompanhamento e fiscalização das obras.
Ficha Técnica
Área Total: 52.553,00m2
Capacidade de Público: 1.509 lugares
Symphonic Hall:
Área: 950m2 - Altura Máxima: 24,50m
Profundidade: 48,80m - Largura: 20,75m
Serviços/ Espaços:
Salão com 250 lugares para Música de Câmara
Salão Nobre Hall
Restaurante Geral
Restaurante VIP
Auditório Master Classes
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