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São Paulo 
BRAPEX 2015

Xll Exposição 
Filatélica Brasileira

São Paulo, de 18 a 22 de novembro

Mezanino do prédio histórico dos Correios (CCC - Centro Cultural Correios).
Entrada 1 - Avenida São João s/nº, Vale do Anhangabaú, São Paulo, SP.
Entrada 2 – Praça Pedro Lessa s/nº, Centro,  São Paulo, SP.
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BRAPEX 2015 – XII Exposição Filatélica 
Brasileira - ocorrerá no período entre 18 e 22 de 
novembro de 2015. O local da exposição será o 
mezanino do prédio histórico dos Correios em  
São Paulo, SP (detalhes na página 32). O horário  
de visitação será das 9:00 às 17:00 horas e a entrada 
ao recinto da exposição será gratuita.

BRAPEX 2015 terá sua organização sob a 
responsabilidade da Federação Brasileira de 
Filatelia - FEBRAF (www.febraf.net.br). Também 
estarão colaborando, em tal organização, as 
seguintes entidades: Sociedade Philatélica Paulista 
(SPP), Centro Temático de Campinas (CTC),  
Clube Filatélico e Numismático de Santos (CFNS)  
e Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM).

BRAPEX 2015 estará aceitando participações 
nas seguintes classes de competição: Filatelia 
Tradicional, História Postal, Inteiros Postais, 
Aerofilatelia, Filatelia Temática, Maximafilia,  
Selos Fiscais, Filatelia Juvenil, Literatura  
Filatélica, Filatelia Moderna (Século XXI)  
e Filatelia Aberta (Open Class).

BRAPEX 2015 estará comemorando o 
150º aniversário de nascimento do Marechal 
Cândido Rondon (1865 – 1958), patrono das 
Telecomunicações no Brasil.

BRAPEX 2015 terá três características bastante 
peculiares, tornando o evento extremamente 
atrativo para todos os filatelistas do país:

l Aceitará participações com 1 quadro, 3 
quadros, 5 quadros e 8 quadros.

l Não exigirá uma pré-qualificação. Isto 
significa que, coleções nunca antes expostas, 
poderão participar do evento.

l Servirá para habilitar coleções de exibidores 
que gostariam de participar na LUBRAPEX 2016, 
em Viana do Castelo, Portugal (26 de abril a 1º de 
maio). Mais detalhes no site da FEBRF, no link 
fornecido a seguir:

http://www.febraf.net.br/febraf.php?l=0&m=1&n=135

BRAPEX 2015 terá, como Comissário Geral, 
o Sr. Sérgio Mastrorosa, do Clube Filatélico e 
Numismático de Santos, SP. E-mail para contato: 
sergio.mastrorosa@clariquimica.com. A data limite 
para o envio das inscrições, ao Comissário Geral, 
foi fixada em 20 de outubro de 2015.

BRAPEX 2015 apresentará toda documentação 
pertinente no site FEBRAF (www.febraf.net.br): (I) 
Ficha de inscrição; (II) Regulamento Particular; 
(III) Boletim # 1.

BRAPEX 2015 apresentará três eventos altamente 
recomendados para filatelistas de todas as classes:

l 17º Encontro Internacional de Filatelia 
promovido pela ABCF (Associação Brasileira de 
Comerciantes Filatélicos) – dias 20 (sexta-feira) e 
21 (sábado) de novembro de 2015, das 9:00 às 17:00 
horas (www.abcf.net.br). 

l 60ª Venda Sob Oferta promovida por 
Neumann Filatelia – dia 21 (sábado) a partir das 
9,30 horas (www.neumannfilatelia.com.br).

l Jantar de Palmarès (por adesão) onde serão 
entregues os prêmios conquistados por várias 
das participações expostas. Será um evento de 
congraçamento, aberto para visitantes, expositores, 
jurados, comerciantes, C.O., etc. Local/horário 
serão amplamente divulgados, em breve, na mídia.

Participe dos eventos organizados 
e patrocinados pela nova FEBRAF
Divulgue e incentive a nova Filatelia no Brasil


