
CULTURA, ARTE E DIVERSÃO EM UM ÚNICO EVENTO 

De 24 a 29 de outubro de 2017
Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF 

Em setembro de 2016 foi oficialmente lançado o COLECIONAR 2017, um evento de 

colecionismo que promete movimentar a capital federal (Brasília) entre os dias 24 e 29 de 

outubro de 2017, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Com estimativa de público 

da ordem de 20.000 pessoas nos seis dias de realização, o evento espera movimentar cerca de 

US$ 5 milhões de dólares em negócios, em cerca de 12.000m
2
 de exposição.  

O evento será promovido pela FEBRAF – Federação Brasileira de Filatelia e Ateliê da 

Estratégia Consultoria Empresarial.  A FEBRAF é a representante máxima, no Brasil, para o 

segmento da filatelia, atuando sem fins lucrativos e com caráter cultural na promoção e 

integração das atividades filatélicas do País, desde 1976. O Ateliê da Estratégia é uma empresa 

de consultoria empresarial, focada na busca de resultados relevantes para seus clientes no 

tocante a melhoria do ambiente dos seus negócios e com notada experiência na execução de 

grandes eventos. 

O que é o COLECIONAR 2017 

O COLECIONAR 2017 é um evento inédito, cujo principal objetivo é promover o acesso dos 

visitantes a diversas modalidades de colecionismo. Expositores nacionais e internacionais (cerca 

de 92 países estarão presentes) apresentarão suas novidades, técnicas e materiais em termos de 

colecionismo!!! 

Atrações confirmadas 

Quatro modalidades de colecionismo já confirmaram presença no evento: 

 Filatelia – serão realizadas duas exposições filatélicas dentro do evento:

› BRASÍLIA 2017 – Exposição Internacional que contará com mais de 
450 expositores dos cinco continentes, incluindo cerca de 30 expositores 
brasileiros, agrupados nas categorias: Filatelia Tradicional (TR), História Postal 

(HP), Filatelia Temática (FT), Inteiros Postais (IP), Um Quadro (TR, HP, FT, 
IP), Filatelia Moderna (TR, HP. FT, IP), Filatelia Juvenil e Literatura Filatélica. 

Haverá ainda sessão de Venda sob Ofertas, com comercialização de peças 

filatélicas, além de seminários sobre filatelia, workshops e oficinas 
filatélicas.

› BRAPEX 2017 – Realizadas periodicamente, as exposições BRAPEX 
representam uma grande oportunidade para filatelistas do Brasil exporem seus 
trabalhos, assim como para o intercâmbio de conhecimento sobre filatelia. Uma 
das características marcantes da BRAPEX é a inscrição de coleções na 
categoria Juvenil, o que promove a perpetuação da atividade filatelia entre os 
jovens. 
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 Numismática – A arte de colecionar cédulas e moedas terá uma área especial para

apresentação e comercialização de peças de valor histórico dentro do COLECIONAR

2017.

 Salão de carros – Reconhecida como uma segunda paixão nacional, no

COLECIONAR 2017 haverá uma área específica para apresentação de carros

antigos (verdadeiras raridades) e carros novos e modernos – as máquinas do futuro.

 Artesanato – Uma das expressões mais ricas de um povo, o artesanato terá local de

destaque no COLECIONAR 2017, quando serão reunidos artesãos do Distrito

Federal, assim como de diversos outros estados brasileiros, por meio da parceria

firmada com o PAB – Programa do Artesanato Brasileiro e com o Sebrae DF.

O evento contará com a parceria de diversas empresas e entidades, dentre as quais a SETUR – 

Secretaria Ajunta de Turismo do DF. Para o Secretário Ajunto, Jaime Recena, “o evento é uma 

grande oporuniadade de promover o DF em termos nacionais e internacionais, por meio de 

ações de educação e cultura”. 

Serviço 

Reserva de espaço e maiores informações –  Márcia Malvina  (61) 32486493 /  

98146-6149 ou m.malvina@uol.com.br .  

www.colecionar2017.net.br  –  em breve.  

mailto:m.malvina@uol.com.br
http://www.colecionar2017.net.br/



