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Caros associados

Como anunciamos o nosso Leilão Especial comemorativo dos 500 anos dos Correios em
Portugal vai realizar-se no dia 20 de junho de 2020 às 15H00, em local ainda a designar.
Estamos a envidar todos os esforços para o aluguer de uma sala com condições para que o
leilão se realize segundo as normas de segurança sanitária.
A partir do dia 18 de maio, mediante marcação prévia poderão os nossos associados, que
assim o entendam, ver os lotes que irão a leilão, nas seguintes condições:
1 – Os lotes estão disponíveis para visualização na sede do Clube Filatélico de Portugal.
2 – Para a sua visualização é necessário que processam a uma marcação prévia, com efeitos
a
partir do dia 19 de maio, das 14H30 ás 18H00, de terça-feira a sábado. Não devem os
associados esperar pelos últimos dias para fazerem as visitas, pois a admissão em simultâneo
nas instalações do Clube é muito restrita e assim ficarão impedidos de ver os lotes.
3 – Só poderão estar no Clube em simultâneo dois associados, em áreas distintas criadas para
o efeito.
4 – O Clube disponibiliza máscaras, desinfetantes e luvas aos associados à entrada da sede.
5 – À entrada os associados devem desinfetar as mãos com álcool-gel disponibilizado pelo
Clube.
6 – De imediato devem colocar a máscara e depois as luvas.
7 – O material a utilizar pelos associados como sejam pinças, material de escrita e lupas
devem
ser desinfetados no local com álcool-gel
8 – Em momento algum podem retirar a máscara ou retirar as luvas para manuseamento dos
lotes.
9 – Devem abster-se de circular fora da área que lhes for destinada.
10 – À saída devem retirar a máscara utilizada assim como as luvas, coloca-las em recipiente
próprio disponibilizado e depois desinfetar as mãos.
Agradecemos que os nossos associados colaborem nestas medidas de segurança sanitária.
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