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ARQUIDECOR

COMPLEXO   
PRESERVA 
O CHARME 

DOS ÁUREOS 
TEMPOS DOS 

ANOS 40    

Grande Hotel

S 
em perder o charme dos 
áureos tempos em que 

abrigava um luxuoso cassino, 
o Grande Hotel Campos do 
Jordão harmoniza perfeitamente 
a arquitetura da década de 40 
com modernas e funcionais 
instalações. O local foi palco 
de grandiosas festas, com 
a presença de empresários, 
políticos, artistas e socialites.

Em uma área de 440 mil m2, 
com muito verde,  o Grande 
Hotel Campos do Jordão 

CAMPOS DO JORDÃO
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foi construído pelo governo 
do Estado para promover o 
desenvolvimento turístico da 
cidade, que naquela época 
não tinha o atual glamour e 
era conhecida por receber 
tuberculosos para tratamento. 
O hotel entrou em operação em 
1944, e um ano depois ganhou 
um cassino de luxo, o primeiro 
de Campos do Jordão, atraindo 
muitos turistas.

O cassino, no entanto, logo foi 
obrigado a fechar as portas. 4 
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4 Em 1946, a exploração de 
jogos de azar foi proibida pelo 
então presidente Eurico Gaspar 
Dutra. Mesmo sem o cassino, 
o Grande Hotel permaneceu 
aberto até o início dos anos 
70, quando encerrou suas 
atividades. 

Na década seguinte, o 
Governo do Estado de São 
Paulo assinou um convênio com 
o Senac, para transformação do 
prédio em um hotel-escola. Aí 
começou um novo capítulo na 
história do Grande Hotel.

Em 1987, o Senac iniciou uma 
grande reforma, promovendo 
mudanças estruturais para 

recuperação do prédio, mas 
preservando características 
da arquitetura e da decoração 
art nouveau do projeto inicial, 
inclusive com a manutenção de 
lustres e arandelas originais.

Em junho de 1998, o Grande 
Hotel Campos do Jordão reabriu 
oficialmente suas portas, agora 
abrigando também o Hotel 
Escola Senac. Repaginado, ao 
mesmo tempo em que remete o 
hóspede ao ambiente sofisticado 
dos anos 40, o complexo 
impressiona ao oferecer uma 
estrutura moderna e grande 
diversidade de serviços, que 
incluem até um heliponto. g

O GRANDE HOTEL 
FOI CONSTRUÍDO 
PELO GOVERNO 
PARA FOMENTAR O 
TURISMO EM CAMPOS 
DO JORDÃO; A CIDADE  
SÓ ERA CONHECIDA 
POR RECEBER 
TUBERCULOSOS 
PARA TRATAMENTO

O hotel fica dentro de uma área 
de 440 mil m2, com muitos 

jardins, trilhas e espaços para 
lazer e esportes


