Cultura, arte e diversão em um
único evento
Centro de Convenções Ulysses Guimarães
24 a 29 de outubro de 2017
Brasília, DF
COLECIONAR-2017 será um evento de Multicolecionismo que vai proporcionar ao
público visitante (estimativa: 20.000 pessoas nos seis dias de sua realização), em
uma área de 12.000 m2, um passeio por várias atividades culturais diferentes
através de coleções de selos, moedas, cédulas, medalhas, carros antigos,
orquídeas etc., prevendo espaços para exposições, palestras e negócios.
Contará com o apoio de várias empresas e entidades, tais como a SETUR
(Secretaria Adjunta de Turismo do DF). No mesmo espaço e no mesmo período
ocorrerão as seguintes manifestações:
Duas exposições competitivas onde,
além das inúmeras coleções expostas,
também ocorrerão Vendas Sob Ofertas
de material filatélico, seminários sobre
filatelia, workshops e oficinas filatélicas.

FILATELIA

BRASILIA-2017 – Exposição Filatélica Mundial Especializada (mais de 60 países
participantes, cerca de 450 expositores). Website: www.stampbrasilia2017.net.br

BRAPEX-2017 - XIII Exposição Filatélica Brasileira, com coleções de todo o Brasil,
muitas estreantes. Além de outras, contará com as classes de Filatelia Juvenil e
Cartões-Postais. Website: www.brapex2017.net.br
A arte de colecionar cédulas e moedas terá
uma área especial destinada à exposição e
outra para a comercialização de peças de valor
histórico. Suporte técnico: AFNB (Associação
Filatélica e Numismática de Brasília) e SNB
(Sociedade Numismática Brasileira).
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NUMISMÁTICA

CARROS ANTIGOS - Considerados como a segunda
paixão nacional, os veículos automotores também terão
uma área específica onde serão mostradas verdadeiras
raridades: motocicletas, bicicletas e carros antigos. O
suporte técnico estará sob a responsabilidade do VCB
(Veteran Car Brasília).
ARTESANATO - Vários artesãos do Distrito Federal e
de outros estados estarão reunidos, mostrando e
comercializando seus produtos, através de parceria com
o PAB – Programa de Artesanato Brasileiro.
SOCIAL - A abertura do COLECIONAR-2017 será com um passeio ciclístico. A
largada ocorrerá em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães no dia 22
de outubro. Serão cerca de 300 ciclistas que doarão 1 kg de alimento não perecível
como inscrição. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de
assistência a crianças em situação de vulnerabilidade no DF e entorno.
EDUCAÇÃO - As crianças representam um importante público para o evento
COLECIONAR-2017. Assim, serão realizadas oficinas de elaboração de cartas,
palestras e atividades lúdicas voltadas aos alunos das escolas públicas e privadas.
ENTRETENIMENTO - Uma área de convivência, localizada no
interior do Centro de Convenções, estará devidamente
preparada para que o público possa recuperar as suas energias
entre a visitação de um espaço e outro. Também haverá uma
Praça de Alimentação, no mesmo recinto, e um espaço de Food
Truck, ambos oferecendo cardápios de qualidade e variados.
Para obter mais detalhes sobre o COLECIONAR - 2017, clicar na ilustração abaixo:
Reservas de
espaços/estandes:
Wady VIDAL
(61) 98420-0010
vidal@filatelicavidal.com.br
Esmeraldo JUNIOR
(61) 99256-8125
collecione@gmail.com

Patrocínio
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