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O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, 

instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 

de São Paulo, inaugurados em 1979, estão localizados em uma área 

de aproximadamente 35 mil metros quadrados, em Campos do 

Jordão (SP). Atualmente, atuam com destaque em três frentes: Artes 

Visuais, Música e Patrimônio Ambiental. 

O Museu, em meio a uma paisagem exuberante, de clima ameno 

e ar puro, reúne 85 esculturas em bronze, cimento branco e granito. 

Os trabalhos revelam a paixão de Felícia Leirner pela natureza, 

dividida em cinco fases: Figurativa (1950 a 1958), A Caminho da 

Abstração (1958 a 1961), Abstrata (1963 a 1965), Orgânica (1966 a 

1970) e Recortes na Paisagem (1980 a 1982). Em 1987, a coleção foi 

considerada uma das mais importantes do gênero, no mundo, pela 

Revista Sculpture, do International Sculpture Center, de Washington 

D. C. (EUA).  

 Já o Auditório, tem capacidade para receber até 814 

espectadores e conta com equipamentos de acessibilidade, como 

rampas, elevador para cadeirantes e banheiros adaptados. O palco 

possui um fosso para orquestra e, nos bastidores, amplos 

camarins, salas de ensaio e área técnica. O saguão de entrada conta 

com um lounge e café/restaurante. É também a casa do maior e mais 

importante evento de música clássica da América Latina, o Festival 

Internacional de Inverno de Campos do Jordão. 

 A área onde estão sediados os equipamentos, é um importante 

remanescente de Mata Atlântica. Um estudo realizado em 2011, 

concluiu que o local apresenta uma rica diversidade biológica, que 

inclui espécies de animais ameaçados de extinção. Com base nesse 

estudo, as instituições direcionam suas ações ambientais, 

fortalecendo-se como parceiras de unidades de conservação e como 

referências em comunicação ambiental sobre a região, se integrando 

ao mosaico de florestas protegidas, manejo, proteção da 

biodiversidade e recuperação de áreas degradadas. 

Desde 2010, a gestão do Museu e Auditório é realizada pela 

ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de 

Portinari), Organização Social de Cultura, em parceria com o Governo 

do Estado. Além das instituições em Campos do Jordão, a ACAM 

administra outras duas unidades museológicas do interior paulista, 



em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo: o Museu Casa de Portinari (Brodowski-SP) e o 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã-SP), e ainda apoia 

as ações do SISEM-SP (Sistema Estadual de Museus). 

 

 

SERVIÇO: 

Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro 

Endereço: Av. Dr. Luís Arrobas Martins, nº 1880 - Alto da Boa Vista  

– Campos do Jordão (SP) – CEP: 12460-000   

Telefone: (12) 3662.6000 

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h 

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – 

gratuita aos domingos (conheça nossa política de gratuidade no 

www.museufelicialeirner.org.br/expediente-e-ingresso) 

contato@museufelicialeirner.org.br 

www.museufelicialeirner.org.br 

FACEBOOK: http://www.facebook.com/museufelicialeirner 

TWITTER: http://twitter.com/mfelicialeirner 

INSTAGRAM: https://instagram.com/museufelicialeirner  

YOUTUBE: http://www.youtube.com/museufelicialeirner 

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@museufelicialeirner 
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