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Caros associados

Como é do conhecimento geral continuamos numa situação de contingência atendendo à
pandemia instalada pelo COVID-19. O regresso à situação de alguma normalidade vai ser
implementado gradualmente pelo Governo, pelo que teremos que ter em boa nota essa
realidade. Assim urge tomar medidas de segurança para a realização dos nossos leilões.

A Sede do Clube Filatélico de Portugal não tem condições para albergar um elevado número
de associados que normalmente participam nos nossos leilões, pelo que se torna impossível
realizar aí os nossos leilões.

Tentámos em alternativa o aluguer de um espaço amplo para a realização dos leilões, de
acordo com as imposições da Direção Geral de Saúde, como por exemplo o auditório do Hotel
Roma ou salas unidades hoteleiras com áreas compatíveis. Não foi possível esse aluguer pois
as unidades hoteleiras ou as empresas de arrendamento de espaços para eventos só
reabrem a sua atividade a partir do dia 1 de junho.

Assim, por tais razões somos forçados a alterar as datas dos nossos leilões a saber:

1 – O nosso Leilão Comemorativo dos 500 Anos dos Correios em Portugal é adiado para o
dia 20 de junho de 2020. As licitações entretanto já recebidas continuarão válidas para a nova
data agora agendada.

2 – O nosso 42.º Leilão que estava previsto realizar-se dia 20 de junho será adiado e realizado
no dia 18 de julho de 2020.
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Apelamos à compreensão dos nossos associados para estas alterações, mas devemos
pugnar pelas melhores condições de segurança sanitária, de modo a preservar o bem-estar de
todos os associados que pretendam estar presentes nesses leilões.

Com os melhores cumprimentos

Elder Correia

Presidente de Direção

Dear members,

As is well known, we remain in a contingency situation in view of the pandemic installed by
COVID-19. The return to normality will be gradually implemented by the government, so we’ll
have to keep that in mind. So, it is urgent to take security measures for the realization of our
auctions.

Our headquarters is not able to accommodate the high number of members who usually
participate in our auctions, making it impossible for us to hold our auctions there.

As an alternative, we tried to rent a large space for the auctions, as per the impositions of the
General Directorate of Health, such as Hotel Roma’s auditorium or other rooms in other hotel
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units with compatible areas. The rental was not possible because the hotel units or space
rental companies for events will only reopen their activity from June 1st.

Thus, for these reasons we are forced to change the dates of our auctions to the following:

1 — Our Commemorative Auction for the 500th Anniversary of the Post Office in Portugal is
postponed to June 20, 2020. The bids that we already received will be valid for the new
scheduled date.

2 — Our 42nd Auction, which was scheduled for June 20, will be postponed and held on July
18, 2020.

We call on our associates to understand these changes, but we must strive for the best health
security conditions, in order to preserve the well-being of all associates who wish to attend
these auctions.

Best Regards,

Elder Correia

President of the Board

3/3

