
Leiria > Maceira 

Excelente moradia com 235m² 

composta por 2 pisos, cozinha  

equipada, varanda, aspiração e  

aquecimento central, vídeo porteiro, 

garagem e logradouro. Refª. 8083 

 

Leiria > Marinha Grande 

Zona calma, 5 quatros, 4 wc´s,  

garagem, churrasqueira, painéis sola-

res e sistema de rega automático. 

Área útil: 275   

Refª. 8153 

A partir de meados de novembro, as escrituras de 

compra e venda de imóveis passarão a identificar 

todos os meios de pagamento através das quais os 

prédios são transacionados. Uma medida que visa 

permitir às autoridades seguir o rasto ao dinheiro  

envolvendo transações de imóveis e reduzir os riscos 

de negócios simulados.  

Com estas alterações, se um prédio for comprado 

através de cheque, por exemplo, será preciso indicar o 

seu número e o banco. E no caso de se tratar de 

uma transferência bancária terão de ser identificados o 

banco e o número da conta. Tudo elementos que não 

constam atualmente das escrituras. Já no caso 

de pagamentos em dinheiro, terá ainda de ser  

indicada a moeda usada na transação, mas este será 

um meio limitado por via de uma outra proposta que 

limita o dinheiro vivo a 3.000 euros.  

                                                          Fonte: Idealista 

Regressados de férias e com as energias  

repostas, é tempo de repensar nos objectivos a 

alcançar e sabermos onde queremos chegar. 

Mas vamos mais longe, propomos-nos colocar em prática 

estratégias de marketing imobiliário que nos permitam 

ajudar os nossos clientes a alcançarem também eles os 

seus objectivos. 

Queremos que se sintam como parte integrante da nossa 

equipa. Sem este pressuposto não seria possível alcançar 

o nosso sucesso. 

Temos a certeza que não o desiludiremos, porque na 

Imosonho todos os clientes são importantes.    

Bom regresso! 

João Cordeiro, CEO Imosonho 

 

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

Refª. 7965 

175.000€ 

215.000€ 



de empresas

Os investidores estrangeiros estão de olho em Portugal e o 

mercado de compra e venda de empresas não pára de 

crescer. Até agosto, fecharam-se 236 

fusões e aquisições (M&A) em  

Portugal, mais 13,5% do que no  

mesmo período do ano passado. A dar 

gás ao mercado está o setor  

imobiliário, mostram dados do  

Transactional Track Record (TTR). 

“Também foi o setor que registou maior número de  

transações cross-border inbound”, afirma fonte oficial da 

TTR. Ou seja, é o setor que está a receber maior  

atenção por parte dos investidores internacionais.  

Nos oito primeiros meses do ano, fizeram-se, em  

Portugal, 39 negócios relacionadas com o imobiliário, 

tendo 13 empresas passado para mãos 

estrangeiras.  

No acumulado do ano, os espanhóis são 

os que mais investem em Portugal,  

posição que destrona o número um do 

ano passado, os norte-americanos.  A 

maior parte dos investimentos de  

aquisição e fusão em Portugal representam negócios de 

elevado valor. Tanto que já foram movimentados 12 mil 

milhões de euros só neste ano, mais 79,9% do que no 

mesmo período do ano passado.   

MORADIA T6  
> Marinha Grande  

150.000 € 

2 pisos com 6 quartos, sala comum, 

sala de jogos e terraço. Anexo com 

cozinha e 1 quarto. Garagem para 3 

carros e logradouro.   

Refª 8175 

APARTAMENTO T3 
> M. Grande 

70.000 € 

3 quartos, 2 wc´s, sala com varanda 

e cozinha com despensa, garagem 

individual, churrasqueira e  

logradouro comuns. Aceita-se  

permuta por apartamento mais  

pequeno. Refª 8160 

APARTAMENTO T1+1 

> M. Grande 

95.000 € 

Como novo. Sala com recuperador 

de calor, estores elétricos, cozinha 

equipada, wc´s com louças  

suspensas e banheira de  

hidromassagem; garagem individual 

com sótão para arrumos,  

churrasqueira e espaço verde  

comum. Refª 8156 

 Refª: 8043 

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
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


Segundo o "Estudo Global de 

Confiança dos Consumidores", 

o índice de confiança dos  

portugueses subiu 17 pontos 

face ao período homólogo,  

atingindo 82 pontos (100 é o 

grau de otimismo mais elevado), 

o valor mais alto desde sempre 

em Portugal, aproximando-se da 

média da Europa (85 pontos) e 

acima de países como França 

(75 pontos), Rússia (70 pontos), 

Itália (58) e Grécia (52).  

"Uma das novidades é que a maioria 

dos portugueses (51%) já não  

considera que o país está em  

recessão económica, revelando-se 

até, nesta questão, um otimismo 

superior ao que se observa na média 

europeia (59% dos europeus  

acreditam que o seu país está em 

recessão)", lê-se no estudo.  

O otimismo dos portugueses estende

-se às perspetivas profissionais e 

financeiras, com melhorias em  

relação ao ano anterior, o que faz 

com que os consumidores estejam 

mais disponíveis para o consumo.  

 

Este inquérito ‘online’, a 30.000  

inquiridos em 63 países, foi realizado 

em Portugal entre os dias 20 de maio 

a 10 de junho, com uma amostra de 

499 inquiridos.  

EXCELENTE OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO 

Composta por r/c com: Hall de entrada, sala com recuperador de calor, cozinha 

equipada com frigorífico, placa, exaustor, esquentador, máquina de lavar louça e 

máquina de lavar roupa, wc comum.  

1 Andar com: Hall com roupeiro, wc principal, 4 quartos com roupeiro, o 1º com 

casa de banho privada e varanda. Garagem e logradouro com churrasqueira. 

Aspiração central a 

funcionar, portão auto-

mático e pré aqueci-

mento central.  

 

2 quartos, um deles com 

roupeiro, hall de entrada 

com  

roupeiro, 1 wc, sala com 

fogão de sala e varanda. 

Área útil: 100m².  

Refª: 8194 

Leiria > Marinha Grande 

2 pisos, 3 quartos, 1 suite, 

roupeiro no corredor,  

garagem na cave para 2 

carros, jardim, terraço 

privativo e espaço comum  

Área útil: 200 m².  

Refª: 8185. 

 

 

Leiria > Marinha Grande 

Apartamento remodelado 

com 3 quartos com  

janelas de vidro duplo 

num edifício perto do 

centro. Cozinha  

equipada.  

Área útil: 90m².  

Refª: 8183. 

75.000 € 

125.000 € 

62.000 € 
 
 185.000€ 



Tens 33? Sim, vais poder candidatar-te.

Estas novas regras entram em vigor com o Orçamento de Estado para 

2018, sendo que o próximo período de candidaturas é a 14 de setembro. 

Em cada ano, são abertos quatro períodos de candidaturas ao Porta 65: 

dois em abril, um em setembro (este ano começa às 10h de dia 14 e 

termina às 18h de 2 de outubro) e outro em dezembro. Cada um decorre 

durante, pelo menos, 15 dias.  

Os candidatos ao Porta 65 devem ter entre 18 e 35 anos e quando se 

trata de um casal legalmente casado ou em união de facto um dos  

elementos pode ter até 37 anos. A morada fiscal deverá ser ainda igual à 

da casa arrendada.  

O apoio ao arrendamento jovem é concedido por 12 meses, mas agora 

pode ser renovado até cinco anos, em vez dos antigos três.   

As candidaturas são submetidas através do Portal da Habitação. Para 

saber se tens direito a apoio, usa o simulador disponibilizado naquele 

portal.                                                                                      Fonte: DECO 

Leiria > Marinha Grande 

 

Terreno com 367m²  

Lote de terreno situado numa 

zona residencial e perto do 

centro da cidade urbano. 

Duas frentes, servido pelo  

transporte municipal, todas as 

infra-estruturas.  

Perfeito para uma moradia  

individual  

Refª. 8091 

Imosonho   News 03 Setembro/17 

O que são seis pardais em cima de um telhado? 

 

Qual é coisa, qual é ela, quanto maior,  

menos se vê?  

 

O que é, o que é, passam o dia a bater-se e não 

fazem mal uns aos outros.  

 

175.000 € 

 Resposta: A escuridão  

 Resposta: Meia dúzia  

 Resposta: Os dentes 

 Refª: 8195 

https://www.idealista.pt/news/imobiliario/habitacao/2017/09/04/34285-deco-alerta-tens-33-anos-e-queres-concorrer-ao-porta-65-jovem-sim-vais-passar-a-poder
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/simuladorValorSubvencaoForm.jsp

