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Primeira 
O Concello de Monforte de Lemos convoca o II CONCURSO DE AXUDAS PARA A CONFECCIÓN DE TRAXES 
MEDIEVAIS, actividade que se realizará dentro do programa de actos da XIII FEIRA MEDIEVAL do 2015. 

Segunda 
O obxectivo deste concurso é aumentar a participación da veciñanza nos diferentes actos da FEIRA 
MEDIEVAL que terá lugar os días 4 e 5 de abril.  

Terceira 
Para optar ás axudas deste concurso, é necesario estar empadroado no Concello de Monforte de Lemos. 
Os interesados en participar neste concurso de axudas para a confección de traxes medievais deberán 
chamar a Radio Principal durante a emisión local de luns a venres e contestar a unha pregunta formulada 
polo/a locutor/a referida a Monforte.  
O número máximo de persoas participantes será de 60 e non poderán participar aquelas que xa recibiran 
a axuda no concurso de confección de traxes medievais do ano 2014. 

Cuarta 
As persoas que acerten a pregunta pasarán polo Concello provistos da seguinte documentación: 
• DNI (ou documento de identidade válido). 
• Declaración xurada de estar ao corrente coas contas públicas. 

No Concello recibirán un vale que os habilita para acudir a unha das catro tendas colaboradoras, nas que 
poderán cambialo polo valor de 40,00 €/persoa, para a confección dun traxe medieval que lucirá nos 
actos da feira os días 4 e 5 de abril. 

Quinta 
Cada persoa só poderá optar á obtención dun vale. 

Sexta 
O concurso desenvolverase do 9 ó 20 de marzo de 2015. 

Sétima 
Os participantes neste concurso NON PODERÁN PARTICIPAR no IV CONCURSO DE TRAXES MEDIEVAIS 
convocado polo Concello. 

Oitava 
As tendas colaboradoras co Concello de Monforte no CONCURSO DE AXUDAS PARA TRAXES MEDIEVAIS 
son: 
• GNOMOS –Galerías Fontecha, rúa Cardeal-rúa Hortas. 
• RETALES NEREA –rúa Inés de Castro nº 7 baixo. 
• RETALES MERCE -rúa Doutor Teixeiro 38 baixo. 
• RETALES PHILDAR –rúa Doutor Casares 12. 

 
Para calquera cuestión ou aclaración adicional poderán dirixirse á Concellería de Cultura do Concello de 
Monforte de Lemos (Campo de San Antonio s/n,. Teléfono 982402501)


