Lista de Material:
Carrinha Renault Kangoo – de 26/03/2001 – com cerca
de 31.000 km
2x secretária de escritório
5x cacifo pequeno – com 3 gavetas
2x armário de arquivo
2x mesa de apoio - escritório (pequena)
Fotocopiadora Canon
Fax Brother
Impressora Epson WF-3520
Máquina de calcular/registar de rolo
4x Bloco de cacifos
Relógio de ponto Seiko Precision
2x Candeeiro de Pé
2x Canapé
Mesa pequena
5x mesa extensível IKEA branca
Oratório (primeira metade do século XX)
Oratório Estreito em madeira e vidro
Conjunto de imagens, registos e objetos de culto
(oratório)
Imagem de Santo António (barro)
Imagem de Nossa Srª das Graças (assinada por José
Franco)
Imagem de Nossa Senhora de Fátima (primeira metade
do século XX)
Relógio de corda do tipo capela (antigo)
Máquina de costura Singer (antiga)
Móvel/Estante branco
Moinho decorativo
TV Plasma Samsung
2x Leitor de DVD’s Philips
4x Ventoinha
Leitor de VHS’s Sanyo
Coluna de Vento Haeger
Foot Spa AG 107
1x Candeeiro de estética medieval (antigo)
Aplique grande
2x sofá IKEA brancos + cobertura cinzenta – 90 cada
34x cadeira (pinho)
Máquina de Café portátil Delta Q
Chaleira Elétrica Alaska
Imagem de Santo António (barro) com peanha
2x Infusas (barro)
Balança decorativa com pratos (cobre) + pesos
Carpete vermelha
2x televisor antigo
Cadeira almofadada
17x coxins
Estante de parede (pinho?)
Maple de napa
Armário de madeira para loiça
Esquentador Vaillant

Máquina de Café - Bar
Moinho de Café – Bar
Máquina de Lavar Roupa Miele
Máquina de Secar Roupa Miele
Aspirador (usado)
2x Arca horizontal
Ferro de engomar com caldeira (usado)
Pintura a óleo sobre tela (moldura dourada) – autor:
Manuel Morais
3x Extintor
Carro de Chá (Serviço de Copa) em inox
8x mesa de refeição (pinho com tampo com azulejo)
Micro-ondas Crown (usado)
Micro-ondas AG 747 (novo)
Faca elétrica Moulinex
Torradeira Moulinex
Batedeira Eletrica (Eletric Co)
Frigorífico Orima (novo) (pequeno)
Frigorífico Becken
Estrutura para saco de lixo em inox
1x Balcão com Lava-loiça em inox
3x mesa de cozinha em inox
Armário em inox
Fogão em inox (com três bicos)
Fritadeira industrial em Inox
Fritadeira
Descascador de batatas industrial
Descascador de batatas
Termoacumulador
30x copo de água
18x copo de vinho
9x prato para piza
Travessa (vidro)
Tabuleiro (vidro)
2x Saladeira (cor branca)
8x saladeira com decalcomanias
Serviço de Loiça (Coimbra) :
10x prato raso
6x prato de sopa
Prato de fruta
2x travessa
Molheira
Saladeira
Prato coberto
Serviço de Loiça (Vista Alegre – Sagres):
14x prato raso
14x prato de sopa
13x prato de sobremesa
14x prato de fruta
11x chávenas de café com pires
Serviço de Loiça em pirex (com risca amarela):
11x prato raso
11x prato de fruta

5x tigela
11x chávenas de chá
Serviço de Loiça em pirex (com flores azuis):
39x prato raso
6x prato de sopa
57x prato de sobremesa
35x tigela
Saladeira
Serviço de Loiça em pirex (com riscas):
2x prato raso
2x prato grande
2x saladeira
10x chávenas de chá com pires (pirex)
19x chávenas de café com pires (tipo bar)
Travessa grande (faiança)
5x Prato (cavalinho – Sacavém)
3x prato decorativo
3x prato em inox
14x Saladeira em inox
em plástico
Frigideira pequena

6x molheira em inox
15x travessa em inox
5x terrina em inox
71x taça de sobremesa em inox
12x tabuleiro em inox
6x concha em inox
3x escumadeira em inox
Bule de chá em inox
3x Leiteira em inox
Escumadeira de arroz em inox
Tesoura de cozinha
6x faca de cozinha
2x cafeteira grande em ferro
Tacho grande em ferro
2x tacho médio em ferro
Tacho pequeno em ferro
Panela de pressão grande em ferro
Panela de pressão média em ferro
30x caixa para sobremesa

