
Iniciado em 2013, com artigos em jornais e o Blog Memória 
Santista, no endereço www.memoriasantista.com.br, este projeto 
é o resultado de mais de 15 anos da dedicação do jornalista Sergio 
Willians à pesquisa sobre a história de Santos. Atualmente, com 
página na Rede Social Facebook (que contava até abril de 2017 
com 11 mil seguidores) e no canal de vídeos Youtube, o projeto 
atinge cerca de 20 mil pessoas mensalmente, de acordo com as 
estatísticas de visitação do site e redes sociais.

Independentemente do alcance do projeto, que apresenta acessos 
em franco crescimento, Memória Santista é, sem dúvida, a maior 
ação de difusão sobre a história de Santos nos dias de hoje, 
reconhecida pelos meios de comunicação e público na internet. 

Para manter este importante programa de pesquisa, resgate e 
difusão histórica, investimos recursos na produção do material, 
textual e audiovisual, em especial na coleta de dados, imagens e 
videos, além de equipamentos para digitalização de documentos, 
fotos, mapas, ilustrações e videos antigos.

Projeto consolidado, estamos neste momento buscando apoio 
via Lei de Incentivo do Governo do Estado de São Paulo - (Proac 
ICMS) -  que entendeu a importância desta ferramenta educativa 
para a difusão da memória da cidade de Santos, uma das mais 
antigas e importantes do país.

Os recurso serão utilizados na melhoria do projeto, possibilitando 
alcançar um público ainda maior, além de garantir novas pesquisas 
e metodologias.

Estamos inscritos no Proac ICMS - Código do Projeto 22231 - 
autorizados a captar R$ 119.080,00

Sergio Willians (swillians@terra.com.br) Cel. (13) 98111-1584



A empresa patrocinadora do projeto via Proac ICMS 
terá sua logomarca inserida na parte superior do Blog e 

sempre mencionada nas postagens promovidas nas redes 
sociais utilizadas pelo Memória Santista, além das ações 
de divulgação na imprensa e em palestras realizadas pelo 

responsável pelo projeto, o jornalista Sergio Willians 
(saiba mais sobre ele em www.sergiowillians.com.br)

Exemplo de inserção de logomarcas no Blog


