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QUEM SOMOS NÓS?QUEM SOMOS NÓS?
Douglas e Heloisa: os gestores

Ele jornalista e pesquisador, ela gerente de
serviços, cozinheira e curiosa, juntos estão à

frente do Instituto São Paulo Antiga.
 

Contar a história de São Paulo e do Brasil
através de seus fatos, curiosidades, aromas

e sabores são os principais objetivos da
instituição que estão a frente. 



2008 2009

Até o final de 2008 não existia
na internet um espaço

exclusivamente dedicado a
contar a história de São Paulo,

o que dificultava o aprendizado
e a divulgação da memória
paulistana e a difusão do

conhecimento histórico de São
Paulo. 

Foi pensando nisso que
após estudos de viabilidade

Douglas Nascimento
lançou, em 25 de janeiro de
2009, o site São Paulo

Antiga.

HISTÓRICOHISTÓRICO

junho de 2009

Seis meses após sua estreia
o São Paulo Antiga já tinha
sido destaque em um dos

principais jornais
brasileiros, O Estado de
S.Paulo, e em uma das
principais emissoras
paulistas de rádio,

Bandeirantes FM 90,9.



  

Após 1 ano no ar, já éramos
destaque de todos os jornais
impressos da cidade, de várias
rádios e emissoras de televisão e

destaque das três principais revistas
semanais brasileiras: a Veja (por
duas oportunidades), a Época e a

Carta Capital

O que começou como um trabalho
secundário atingiu uma demanda
de interessados em conhecer a
história de São Paulo e tornou-se
uma referência sobre a memória

paulistana na internet, cujo
trabalho não encontra similares na

internet brasileira.

2010 atualmente

HISTÓRICOHISTÓRICO



O São Paulo Antiga tem uma audiência expressiva de público

qualificado na internet atingido de forma orgânica. 

Abaixo, alguns de nossos indicadores em mídias sociais e de

visitação:

ALCANCE NAS MÍDIASALCANCE NAS MÍDIAS

155.000 seguidores 120.000 seguidores

10.895 seguidores

8.800 seguidores

5.900 visitantes

por dia*
4.150 inscritos

*média de 4 publicações por semana
*Dados base MAR/2022



REPERCUSSÃO INTERNACIONALREPERCUSSÃO INTERNACIONAL

O trabalho do São Paulo Antiga também obteve
destaque no exterior ao ser repercutido na
Architectural Association School of
Architecture (Londres, Reino Unido), na
University of Texas at Austin (Knight Center),
na University of Illinois e no principal jornal
britânico, o The Guardian, que elegeu o São
Paulo Antiga e suas mídias sociais um dos mais
influentes do mundo em seu segmento.



No ar desde de 2009, o São Paulo Antiga possui números expressivos de publicações:

ALCANCE HISTÓRICOALCANCE HISTÓRICO

imóveis catalogados e explicados

cidades paulistas

comparativos publicados

artigos publicados

bairros paulistanos abordados

1538

475

97

45

45



No ano em que o projeto completou 10 anos, chegou
nosso objetivo mais esperado e ousado: a criação da sede

do Instituto São Paulo Antiga (ISPA).

A sede do instituto estreou

um local de estudo, pesquisa

e desenvolvimento de

atividades relacionadas a

história de São Paulo,

costumes e culinária paulista.

A SEDEA SEDE



A Biblioteca Milton Bednarski está apta a receber

consulentes para pesquisa em um acervo que reúne mais

de 1.000 títulos dedicados à história de São Paulo, do

Brasil e muitos outros temas como, automobilismo e

gastronomia.

Além de livros nosso acervo dispõe de ampla coleção de

fotografias, slides e negativos, bem como diversos

jornais antigos encadernados e disponíveis para

consulta.

Sediada no tradicional bairro industrial do Brás, esta nova entidade oferece cozinha profissional,
estúdio de foto, vídeo e podcasts, biblioteca especializada e sala de aula.

A BIBLIOTECA

O QUE O ISPA OFERECE?O QUE O ISPA OFERECE?



No piso térreo temos uma ampla cozinha
laboratório onde serão ministrados os

workshops, cursos e palestras de gastronomia
– com ênfase na tradicional cozinha paulista e

também a caipira – e que também servirá de

estúdio de gravação para nosso canal do

YouTube, que em breve passará a exibir

vídeos de culinária. Além disso, também conta

com uma área de exposições e de reserva

técnica.  

O ANDAR TÉRREO

O QUE O ISPA OFERECE?O QUE O ISPA OFERECE?



OBJETIVOS DO PATROCÍNIO:OBJETIVOS DO PATROCÍNIO:
Manter e ampliar a divulgação através do site das atividades do instituto;

Viabilizar o canal do São Paulo Antiga no YouTube;

Ampliar a equipe e área de atuação ;

Digitalização, catalogação e disponibilização de acervo histórico do São Paulo Antiga;

Manter a sede aberta ao público gratuitamente;

Desenvolver cursos gratuitos da história de São Paulo para refugiados e pessoas em situação
de vulnerabilidade.

 



saopauloantiga

@saopauloantiga

saopauloantiga@saopauloantiga

saopauloantiga.com.br saopauloantiga

OBRIGADO POR ASSISTIR!OBRIGADO POR ASSISTIR!



PREÇOS PARA DIVULGAÇÃOPREÇOS PARA DIVULGAÇÃO

Cabeçalho R$ 1.700 por mês

Central R$ 1.200 por mês

Combo – Cabeçalho + Central - R$ 2.700 por mês

Banner do cabeçalho (todas as páginas)

Banner central (página de entrada)

560x120

728x90

QUADRADO: Disponível em todas as

páginas do site, exceto entrada

R$ 1.500 / mês

RETÂNGULO: Disponível em todas as

páginas do site, exceto entrada

 

R$ 2.100 / mês

290x290

290x600


