ESCOLA NAVAL
CONCURSO DE ADMISSÃO DE CADETES
Ano Letivo 2022/2023

LISTA DE ARTIGOS PARA A 3ª FASE DO CONCURSO
1.

Lista de artigos de uso pessoal dos candidatos
a.
Além dos artigos de fardamento que lhes são fornecidos por conta do Estado, os candidatos, durante a VAMN, devem ter consigo os seguintes artigos de uso pessoal:
• Roupa interior de cor branca (3 camisolas de manga curta/t-shirts e 9
cuecas/boxers);
• Calção de licra (Cadetes femininos, cor branca ou preta)
• 1 pijama (cor branca, azul ou creme);
• 1 toalhão e 1 roupão de banho (cor branca);
• Utensílios de barbear (sexo masculino) e de higiene pessoal (ambos os
sexos);
• Pomada preta e escova para calçado;
• Outros artigos de uso pessoal considerados necessários;
• 1 par de chinelos para banho/duche;
• 1 par de ténis/sapatilhas, de cor predominantemente branca, podendo
apresentar, discretamente, acabamentos em cor azul ou preta;
• 6 pares de peúgas brancas para educação física;
• 2 cadeados de tamanho médio;
• 4 cabides/cruzetas;
• 1 fotografia, tipo passe, atualizada;
• Documento de identificação (Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade,
Cartão de Contribuinte, Cartão de Segurança Social) para preenchimento de alardo.
b.
Todos os artigos devem ser identificados com as iniciais dos respetivos nomes (sexo masculino – penúltimo e último nome; sexo feminino – primeiro
e último nome).

2.

Observações:
a.
Os candidatos do sexo masculino devem apresentar-se com o cabelo cortado curto (mínimo pente Nr. 2) e a barba desfeita.
b.
Os candidatos do sexo feminino devem usar o cabelo apanhado na
nuca com um gancho ou elástico, do tom do cabelo ou de cor escura.
c.
Os documentos originais, nos quais se inclui a ficha ENES 2022, devem ser
entregues pelos candidatos aquando da sua apresentação na Escola Naval
para início das atividades de Verificação da Aptidão Militar-Naval
(VAMN).

