
 

Leiria > Marinha Grande 

Zona calma e bons acessos.  

2 pisos, jardim com rega  

automática, cave com arrumos e 

sala para as máquinas. Garagem, 

alpendre, churrasqueira e canil. 

Área útil:  250 

Área do Terreno: 271m² 

Refª. 8157 

 

Leiria > Marinha Grande 

Aceita-se permuta com moradia 

de RC. 3 quartos, 2 wc´s, sótão e 

parqueamento. 

Área útil:  105

Refª. 8111 

“No primeiro semestre de 2017, o  

crescimento foi de 25%. O crescimento do ano 

todo será superior a 25% e até estou a ser  

cauteloso”, antecipa o presidente da Associação 

dos Profissionais e Empresas de Mediação  

Imobiliária de Portugal (APEMIP). 

A cruzar a fronteira da metade do ano,  sector  

imobiliário começa já a fazer contas a como será que 

vai fechar 2017, tendo em conta o euforismo que se 

registou no primeiro semestre. E as perspetivas não 

podiam ser melhores: 2017 promete bater todos os 

recordes de compra e venda de casas em Portugal, 

com 140 mil transações de alojamentos familiares no 

país. O valor mais alto registou-se em 2010, quando 

foram realizadas 129.950 operações deste tipo.  

Atualmente, estão a vender-se mais 26 casas por dia 

do que nessa altura.                              Fonte: Idealista 

O verão reforça a ideia que viver nos concelhos de 

Leiria, Marinha Grande, Nazaré e Alcobaça  

é viver com qualidade! 

As nossas praias são convites para o “bronze” e as águas 

bem frescas o antidoto para o calor. O pinhal convida a 

longos piqueniques em família e amigos, reforçando laços 

e dando sentido à vida.  

A Imosonho trabalha diariamente no encontro das  

melhores soluções que lhe permita viver nesta zona  

privilegiada de Portugal e convida-os a seguirem as nossas 

publicações. Bom verão!  

 

João Cordeiro, CEO Imosonho 

197.500€ 

62.000€ 

 

Telefone: 244 561 585 / 919 316 257 
Licença AMI nº 5433 www.imosonho.pt 

Refª. 8162  

https://www.idealista.pt/news/imobiliario/habitacao/2017/07/24/33989-2017-sera-o-ano-recorde-de-sempre-na-compra-e-venda-de-casas-em-portugal
https://www.idealista.pt/news/imobiliario/habitacao/2017/07/24/33989-2017-sera-o-ano-recorde-de-sempre-na-compra-e-venda-de-casas-em-portugal


 

O sector financeiro português 

está convencido de que o  

negócio do crédito à habitação 

vai continuar em alta, animado 

pela "guerra" de spreads  

baratos entre as instituições 

financeiras.  

É uma continuação da tendência 

registada no segundo trimestre. 

Nesse período "no segmento dos 

particulares, duas 

instituições  

indicaram um 

ligeiro aumento da 

procura de  

empréstimos, quer 

para aquisição de 

habitação, quer 

para consumo e 

outros fins, e uma 

instituição indicou 

uma evolução 

semelhante apenas no segmento 

dos empréstimos para consumo e 

outros fins". Os bancos explicam 

esta tendência com "o aumento da  

confiança dos consumidores e, no 

segmento da habitação, também o 

nível geral das taxas de juro". Outro 

dos motivos apontados por uma das  

entidades que participaram no  

inquérito foram "as perspetivas sobre   

o mercado de habitação, incluindo a 

evolução dos preços", que "terá 

também tido um impacto positivo na 

procura". 

Estas previsões que surgem num 

contexto de maior competitividade 

entre os principais bancos nacionais 

para conquistar quota de mercado no 

crédito e que motivou, recentemente, 

uma revisão em baixa do spread no 

crédito à habitação 

pelo BCP para 

1,25%, igualando o 

spread oferecido 

pelo Santander. Em 

junho, o Banco CTT 

decidiu reduzir para 

1,30% o spread 

mínimo possível de 

negociar com o 

banco. O inquérito 

revelou ainda que" 

nenhuma das instituições antecipa 

alterações nos critérios de  

concessão de crédito ao sector  

privado não financeiro". Isto depois 

de no segundo trimestre "os termos 

e condições aplicados nos  

empréstimos a particulares" terem 

permanecido "relativamente  

inalterados".   

Fonte: Idealista 

Bancos inquiridos pelo  

Banco de Portugal  

preveem que a procura por 

empréstimos por parte dos 

particulares continue a  

aumentar no terceiro  

trimestre do ano e que as 

políticas de concessão se 

mantenham sem alterações. 

2 pisos, 3 quartos, 1 em suite, 2 wc´s, pré-aspiração central, 

cave com garagem. 

Área útil: 188m². Refª: 8165 

Leiria > Marinha Grande 

Leiria > Macieira 

Imóvel com financiamento a 100%. 3+1 quartos, 3 wc´s, cave, 

garagem dupla.  

Área útil: 220 m². Refª: 8146. 

 

Leiria > Marinha Grande 

 Situada em zona calma e boa luminosidade. 2 Pisos, 5  

quartos, 4 wc´s, sótão, anexo e garagem. Sistema de rega  

automático. Área útil: 275m². Refª: 8153 

170.000 € 

215.000 € 

150.000 € 

https://www.idealista.pt/news/financas/credito-a-habitacao/2017/07/24/33988-spreads-mais-baixos-vao-levar-a-maior-procura-de-credito-para-a-compra-de-casa
http://www.diarioimobiliario.pt/


APARTAMENTO T2 
NOVO 

> Praia da Vieira  

175.000 € 

Garagem individual e terraço. Zonas 

comuns: piscina coberta, jardim, 

banho turco, sauna, ginásio e parque 

infantil. 

Refª 7924 

 

MORADIA  T4 

> M. Grande 

169.000 € 

2 pisos, 4 quartos, 2 casas de  

banho, sótão, pátio com casa de 

máquinas e garagem. 

Refª 8155 

 

APARTAMENTO T2 

> M. Grande 

40.000 € 

Cozinha, 1 casa de banho,  

2 quartos com roupeiro e  

garagem individual.  
Refª 8142 

A falta de oferta de habitação 

continua a ser um dos principais 

fatores a influenciar o aumento 

dos preços, num cenário de  

crescimento da procura.  

 

Segundo o último Portuguese  

Housing Market Survey, inquérito 

mensal de confiança realizado pela 

Confidencial Imobiliário (Ci) e pelo 

RICS junto de mediadores e  

promotores imobiliários, os inquiridos 

antecipam para os próximos 12  

meses um aumento dos preços das 

casas em torno dos 4% a nível  

robustecem num horizonte a cinco 

anos, no qual se espera um aumento 

médio de 5% ao ano.  

“Para os agentes inquiridos, a  

escassez da oferta é a principal 

restrição à sua atividade e também o 

principal fator que está a determinar 

a evolução dos preços. Esta situação 

deverá dominar as tendências nos 

próximos meses”, explica Ricardo 

Guimarães, diretor da Ci.  

Por outro lado, “os preços estão a 

começar a subir de forma  

generalizada em todo o território 

nacional e já não só nas principais 

ponto de viragem no mercado. Ou 

seja, este contexto pode impulsionar 

o desenvolvimento e o financiamento 

de novas casas, reduzindo assim o 

desajustamento entre a oferta e a 

procura”, diz o director do Ci. 

Em maio, a pressão sobre a oferta 

voltou a acentuar-se, com as  

colocações de casas para venda a 

cair nos dois últimos meses. Ao 

mesmo tempo, as vendas acordadas 

continuaram a subir pelo 16º mês 

consecutivo e a procura por parte de 

novos compradores também  

manteve um crescimento sólido. 

Fonte: Público 

Moradia T4 Individual 

com terreno  

R/c: sala com varanda,  

cozinha, despensa, escritório,  

2 casas de banho, 3 quartos ;  

1º andar: sala, quarto com  

varanda, casa de banho;  

Cave: adega, garagem, arrumos;  

Anexo: cozinha com lareira e 

forno; telheiro; garagem; palheiro; 

galinheiro/coelheira;  

Área Bruta: 387 m². 

Refª. 8154 

 
OPORTUNIDADE 

270.000 € 

IMÓVEL IMOSONHO 

Refª 7828 



 

A Qualcroqui Imosonho Team Beach participou com cinco equipas no 

circuito de Leiria e os seniores masculinos consagraram-se  

campeões regionais vencendo as etapas da Nazaré e da Praia das 

Paredes, ficando em segundo em São Predo de Moel e em sétimo na 

Praia do Pedrogão. As seniores femininas que terminaram o circuito em 

terceiro e os sub 18 masculinos que terminaram em quarto vão acompa-

nhar os seniores a final nacional a disputar em Carcavelos. Uma palavra 

ainda apara as formações B dos escalões masculinos que ficando fora do 

acesso a final do nacional tiveram participação em crescendo no circuito. 

Leiria > Marinha Grande 

Lote de terreno, para construção 

de uma moradia individual tipo T3.  

Área do Terreno: 1.761 m² 

Refª. 8159 

Imosonho   News 02 Agosto/17 

35.000 € 

OPORTUNIDADE    

 

 

Composição R/C:  

sala com fogão de sala e varanda, cozinha, copa, casa de  

banho de serviço e casa de maquinas.  

Composição 1º Andar:  

casa de banho comum,  

3 quartos um com dois roupeiros, varanda e casa de  

banho, os outros dois com roupeiro. 

Garagem e logradouro  

 

As casas de banho equipadas com louças suspensas. Estores 

eléctricos, portão automático, painel solar, pré instalação de 

aquecimento e pré-instalação aspiração central.   

147.500€ 

Lima - Tejo - Minho - Sorraia - Mira - Mondego 

Tua - Nabão - Vouga - Tâmega - Cávado 

Zêzere - Sado - Coa - Douro - Guadiana 

 


