Formulário para pedido de emissão de título profissional e reconhecimento de qualificações obtidas fora de Portugal – IGAC – V1/2017 – Pág.1/3

A preencher pela IGAC

N.º de Processo __________/_________

PEDIDO DE EMISSÃO DE TÍTULO PROFISSIONAL E
RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES OBTIDAS FORA DE PORTUGAL

______/______/________
O/A técnico(a)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE (preencher de modo legível)
Nome Completo / Designação Social
NIF

BI/CC

Morada
Localidade

Cod. Postal

-

Cod. Postal

-

E-mail
Telefone

Telemóvel

2. IDENTIFICAÇÃO DO/A ARTISTA
APENAS NO CASO DE SER DIFERENTE DA IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Nome Completo
NIF

BI/CC

Morada
Localidade
E-mail
Telefone

Telemóvel

2.1. INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR

/

Data de Nascimento

/

Nacionalidade

Habilitações literárias
1º registo na IGAC
Nome artístico

SIM

NÃO

N.º de registo

3. IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO
3.1. Vem solicitar a inscrição na Categoria

CAVALEIRO

NOVILHEIRO

CAVALEIRO PRATICANTE

NOVILHEIRO PRATICANTE

BANDARILHEIRO

CABO DE FORCADO

TOUREIRO CÓMICO
MATADORES DE TOIROS, PARA A CATEGORIA DE BANDARILHEIRO

NOVILHEIROS, PARA A CATEGORIA DE BANDARILHEIRO

INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Palácio Foz, Praça dos Restauradores - Apartado 2616, 1116 - 802 Lisboa
Tel: 351 21 321 25 00 Fax: 351 21 321 25 66 E-mail: igacgeral@igac.pt www.igac.pt

Formulário para pedido de emissão de título profissional e reconhecimento de qualificações obtidas fora de Portugal – IGAC – V1/2017 – Pág.2/3

3.2. Vem solicitar a inscrição como Auxiliar
MOÇO DE ESPADA

CAMPINO

EMBOLADOR

3.3. Vem solicitar o reconhecimento
Qualificações profissionais obtidas noutros Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu ou em país(es)
terceiro(s), por nacionais desses Estados membros

Qualificações obtidas em Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, ou em país terceiro, por nacional de país
terceiro

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
4.1. PARA NOVILHEIRO, INDICAR, NO MÍNIMO, 10 ESPETÁCULOS ONDE ATUOU COMO NOVILHEIRO PRATICANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.4.1.

Data de início da presente categoria

/

/
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5. DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR:
Mandato ou declaração, em caso de representação
Cartão de Cidadão
Apresentação de documento comprovativo de aptidão artística assinado por dois cabos de forcados em atividade, estabelecidos em
território nacional, para a categoria de cabo de grupo de forcados
Documento comprovativo de aptidão artística assinado por 2 bandarilheiros, em atividade, para a categoria de toureiro cómico
Documento comprovativo de aptidão assinado por um cavaleiro, um novilheiro e um moço de espada, estabelecidos em território
nacional, ou pela associação mais representativa deste setor de atividade, para qualificação específica de moço de espada
Documento comprovativo de aptidão assinado por dois ganadeiros que exerçam atividade em território nacional ou pela associação de
criadores de touros de lide mais representativa deste sector de atividade, para qualificação específica de campino
Documento comprovativo de aptidão assinado por um cavaleiro e um bandarilheiro, estabelecidos em território nacional, e por dois
emboladores, em atividade, ou pela associação mais representativa deste sector de atividade, para qualificação específica de
embolador
Documento de identificação do artista e documento comprovativo da natureza e da duração da atividade, emitido pela entidade
competente do estado membro de origem, para reconhecimento de qualificações, a nacionais desses estados membros
Documento comprovativo da nacionalidade do artista e documento comprovativo da natureza e da duração da atividade, emitido pelo
organismo competente do país onde obteve a categoria (EU ou país terceiro), para reconhecimento de qualificações, a nacionais de
países terceiros
Cartão de Cidadão ou prova de nacionalidade do artista e documento comprovativo da natureza e da duração da atividade, emitido
pelo organismo competente do país onde obteve a categoria, para matadores de toiros que pretendam integrar a bandarilheiro (sem
dependência de qualquer formalismo adicional de acesso)

Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade

Data

/

/

__________________________________________________________________________
Assinatura do/a requerente
(Caso o requerimento seja apresentado por pessoa coletiva deve a assinatura ser autenticada pelo carimbo da mesma)

Nota: O presente formulário só é válido quando acompanhado do respetivo pagamento (quando aplicável).
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