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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. Na primeira edição da Newsletter apresentamos suas principais atrações. 

CULTURA 

De maneira inédita, o evento vai proporcionar ao público visitante um 

passeio por várias manifestações culturais, por meio de coleções de selos, 

cédulas, moedas, carros antigos, artesanato, orquídeas e muito mais...  

BRASÍLIA 2017 BRAPEX 2017 

Exposição Internacional de Filatelia 

que contará com mais de 450 

expositores dos cinco continentes, 

agrupados nas classes de: Honra,
Filatelia Tradicional (TR), História 

Postal (HP), Inteiros Postais (IP), 

Filatelia Temática (TE), Um Quadro (TR, 

HP, IP, TE), Filatelia Moderna

(TR, HP, IP , TE), Filatelia Juvenil e

Literatura Filatélica. A exposição

contará com sessões de venda sob 

oferta, comercialização de peças,
filatélicas, e seminários. Imperdível!!

Expositores e comerciantes de cédulas, medalhas e moedas já estão com 

presença confirmada no COLECIONAR 2017. A numismática fornece dados 

culturais e econômicos importantes sobre uma determinada época. Em uma área 

de aproximadamente 500m
2
 os visitantes poderão conhecer um pouco da história 

desse tipo de colecionismo, assim como as peculiaridades da arte de guardar 

“dinheiros” do mundo todo. 

Colecionadores de carros antigos do Distrito Federal marcarão presença 

no COLECIONAR 2017, em cerca de 500m
2
. São mais de 20 modelos a 

serem expostos e que vão encher os olhos dos aficcionados por essas 

verdadeiras raridades do mundo automobilístico. 

XIII Exposição Filatélica Brasileira, 

a BRAPEX contará com a presença 

de colecionadores das 27 Unidades 

da Federação, em todas as 

Classes Expositivas, incluindo a 

Classe Juvenil. Serão cerca de 200 

quadros expositivos em uma 

área de aproximadamente 500m2.

Nenhuma pré-qualificação será 
exigida das coleções. Além disso, 

comerciantes de todo país 

estarão com stands de vendas de 

peças e material filatélico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Em um espaço de aproximadamente 350m2 serão expostos objetos, peças de arte e 

decoração de diversas regiões do Brasil – assim se farão presentes os artesãos no 

COLECIONAR 2017. Com a parceria do Sebrae DF e do Programa do Artesanato 

Brasileiro – PAB os visitantes poderão comprar e presenciar a confecção de peças de arte. 

ARTE 

SOCIAL 
Para marcar a abertura do COLECIONAR 2017 será realizado um 

passeio ciclístico com largada em frente ao Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, no dia 22 de outubro de 2017. Estima-se a 

participação de cerca de 300 ciclistas que, para se inscreverem, 

deverão entregar 1kg de alimentos não perecíveis. Os alimentos 

arrecadados serão doados para instituições de assistência a crianças 

em situação de vulnerabilidade no DF e entorno. A ação contará com o 

apoio dos parceiros do COLECIONAR 2017. 

EDUCAÇÃO ENTRETENIMENTO 
As crianças representam um importante 

público para o COLECIONAR 2017. Por isso, 

serão realizadas oficinas de produção de 

cartas, palestras e atividades lúdicas 

voltadas aos alunos das escolas públicas e 

privadas do DF. 

Uma área de convivência, no interior do evento, 

será preparada para que o público possa 

recarregar as energias entre a visitação de um 

espaço e outro. Além disso, uma Praça de 

Alimentação interna e um espaço de Food 

Trucks oferecerão variadas opções de cardápio. 

OPORTUNIDADE 

 Além de projeção nacional e internacional, o COLECIONAR 2017 irá proporcionar grandes oportunidades de 

negócios aos seus expositores por meio de sessões de venda sob oferta e Encontros de Negócios.  

Vale a pena conferir e participar!! 

Sites – www.colecionar2017.net.br – em breve ou 

http://www.febraf.net.br 

E-mail – reinaldo_macedo@uol.com.br

Comercialização e Contato 

Maiores informações sobre o evento e 

reserva de espaços e stands pelo 

telefone +55 (11) 98206-9733. 

http://www.colecionar2017.net.br/
http://www.febraf.net.br/



