9º Leilão Machos Reprodutores da
Raça Charolesa
14 de setembro de 2022
Parque de Leilões de Gado de Portalegre

15:00h

9º Leilão Natur-al-Carnes
❖ A entrada dos animais será durante o dia de terça-feira, dia 13 de Setembro, das 9.00 às 17.30.
❖ O leilão será realizado na quarta, dia 14 de setembro, às 15.00 horas.
❖ A saída dos animais será até dia 15 de Setembro às 17.30 horas.
❖ Outros pontos importantes:
• O intervalo de idades será dos 18 aos 24 meses;

• Os animais estarão cobertos por seguro enquanto permanecerem no parque;
• Irá existir ração disponibilizada gratuitamente. Os Produtores poderão trazer ração se assim
preferirem;
• Irá existir palha / feno disponibilizada pela Natur-al-Carnes;
• Os animais deverão possuir o teste andrológico válido (habitualmente 60 dias desde o dia de
realização do mesmo) na data do leilão;
• Os valores de licitação são colocados pelos Produtores e/ou Associações de Criadores;
• Cada lance representa 50 euros;
• Os Produtores cujos animais não sejam arrematados, irão receber 150 euros + IVA a 23 %
por animal apresentado a leilão. A fatura será emitida à Natur-al-Carnes com a designação
"serviços de transporte por vossa conta";
• A percentagem da Natur-al-Carnes é de 2,5 % sobre o valor de arrematação;
• O pagamento dos animais será efetuado no final do Leilão;
• Todos os animais comercializados no recinto do Parque de Leilões serão obrigatoriamente
facturados através da Natur-al-Carnes.

❖ Relembramos a importância do Teste de Pré Movimentação válido para o período em questão (de
13 a 15 de Setembro), para evitar eventuais problemas com as entradas e saídas dos animais.
❖ Dados para guias de transporte:
Natur-al-Carnes, S.A.
Morada - Avenida de Badajoz, Parque de Leilões de Gado, 7300- 306 Portalegre
Marca de Exploração - VDA02
Contribuinte - 503109851

Qualificação ao desmame
A qualificação ao desmame é feita para machos e
fêmeas, sendo atribuídas as seguintes qualificações:
• Reprodutor(a) Elite
• Reprodutor(a) Mérito
• Reprodutor(a) Difusão

A qualificação ao desmame é feita com base nas
performances corrigidas para os fatores ambientais:
sexo, idade da vaca e mês de nascimento, e nas
classificações morfológica ao desmame sendo as
qualificações atribuídas de acordo com a seguinte
tabela:

Qualificação
Reprodutor(a)
Elite
Reprodutor(a)
Mérito
Reprodutor(a)
Difusão

Peso
Corrigido

DM+DE

Notas de AF

>=310

>=130

>=5

>=280

>=120

>=5

>=250

>=110

>=5

Todos os animais propostos a leilão:
• possuem certificação com qualificação ao
desmame;
• possuem ascendência confirmada por ADN;
• foram aprovados em exame andrológico;
• são testados e comprovadamente negativos

à IBR, BVD, paratuberculose e besnoitiose.

9º Leilão Machos Reprodutores da
Raça Charolesa
14 SETEMBRO 2022 – PARQUE DE LEILÕES – PORTALEGRE

Lote nº

Proprietário

Nome

S.I.A

Data de
nasc.

Qual.

Base de Valor de
Licitação arrem.

1

Mª Fátima Correia

RIVOLI

PT224234881

23/11/2020

MÉRITO

3000€

2

João Martins

RASGADO

PT022839492

21/11/2020

MÉRITO

3000€

3

Mª Fátima Correia

RABANETE

PT524234097

25/10/2020

DIFUSÃO

2750€

