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PEDIDO DE INSCRIÇÃO RAÇA CRUZADO PORTUGUÊS 

 

 

Nome do equino __________________________ Data de Nascimento _______ 

Sexo _____ Pelagem __________________ Marcas a Fogo _______________ 

Microchip n.º _____________________________________________________ 

Criador e Proprietário ______________________________________________ 

Morada _________________________________________________________ 

Localidade _______________________ Código-Postal ___________________ 

Concelho _________________ Telef. _______________ NIF ______________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

Pai __________________________________ N.º de Inscrição _____________ 

Criador __________________________________ Raça __________________ 

 

Mãe _________________________________ N.º de Inscrição _____________ 

Criador __________________________________ Raça __________________ 

 

Data _____ _____________ _____ Assinatura __________________________ 

 

 

(não sendo obrigatório, se pretender controlo de filiação o registo 
só poderá de ser efectuado, depois do mesmo dar compatível, faz o 
pedido, informando que solicitou ao Laboratório de Alter o controlo 
e só efectua o pagamento quando a Associação o solicitar) 

1 – Preencher o formulário (todos os campos). Não sendo 
obrigatório progenitores, se os indicar tem que os identificar por 
números de inscrição ou Criador). 

2 – Enviar cópia do cartão de Cidadão do Criador/ Proprietário 
traçado e com a menção para uso exclusivo do acto (que têm 
obrigatoriamente ser o mesmo Criador = a proprietário) e de 
quem assina o formulário (ou assinatura reconhecida 
notarialmente), sendo que para empresas é necessário número de 
certidão permanente. 

3 – Informar o número de microchip (preferencialmente cópia do 
resenho). 

4 – Os Proprietários de Equinos menores de idade, terão 
de ter um Responsável Legal / Encarregado de Educação, 
para o efeito. 

5 – Enviar todos estes documento para o e-mail da APCRS, 
para se proceder à inscrição. 

6 – Enviar comprovativo de pagamento à APCRS. 

7 – Após a recepção de todos os documentos o prazo 
médio de execução será de 10 dias úteis. 

 

. NIB: 0045 9060 4025 3561 4728 8 

IBAN: PT50 0045 9060 4025 3561 4728 8 

BIC/SWIFT: CCCMPTPL 

 

. Associados da APCRS – 50,00 euros 

. Não Associados da APCRS – 123,00 euros  

INFORMAÇÃO 

OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO EM LETRA MAIÚSCULAS  


