
Leiria > Marinha Grande 

Moradia em construção com 2 

pisos.  Aceita-se permuta de 

apartamento ou moradia mais 

pequena. 

Área útil:  203 

Refª. 8282 

 

Leiria > Marinha Grande 

Sala com fogão de sala e  

varanda, cozinha com despensa, 

casa de banho, 2 quartos e  

garagem individual  

Área útil:  85

Refª. 8301 

Aconselha a sabedoria tradicional que até a lavagem 

dos cestos é vindima e na verdade ainda falta o último 

mês para se fazer o definitivo balanço do ano, mas 

desde já na Imosonho podemos nos dar por satisfeitos 

pelo caminho percorrido. Aumentamos a equipa fixa 

com a inclusão de uma solicitadora que permitiu ainda 

aumentar o nível  de serviços prestados aos nossos 

clientes, aumentamos a equipa comercial,  

aumentamos a exposição que damos aos imóveis dos 

nossos clientes, aumentamos os protocolos com 

entidades financeiras e cada vez mais proporcionamos 

as melhores condições financeiras aos nossos  

clientes. 

Todo este crescimento já era por si motivo de  

satisfação, mas a principal vem do aumento do  

número de transações e de clientes que confiam na 

marca Imosonho, a todos o nosso sincero obrigado e o 

voto de boas festas e feliz 2017. 

             João Cordeiro, 

60.000€ 

 

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

preço sob consulta 

Refª. 8227 

 197.500 € 



 

Os portugueses com crédito à 

habitação indexado à Euribor a 

seis meses – a mais usada no 

país – vão voltar a pagar menos 

de prestação da casa este mês. 

No caso da 

Euribor a três 

meses, o valor 

vai manter-se 

inalterado face 

à última atualização (setembro).  

Segundo os cálculos feitos pela 

Deco/Dinheiro&Direitos para a 

Lusa, um cliente com um  

empréstimo de 150.000 euros a 30 

anos indexado à Euribor a seis 

meses com um spread (margem 

de lucro do banco) de 1% terá 

uma prestação de 463,81 euros a 

partir de dezembro, menos 1,55 

euros que o que pagava desde a 

última revisão, em junho.  

Perante o mesmo cenário, mas 

com um crédito à habitação  

indexado à Euribor a três meses, a 

mensalidade a pagar ao banco não 

sofre alterações  desde a última 

revisão, ou seja, mantém-se 

nos 460,13 euros.  

Desde o final de 2015 que as taxas 

Euribor negoceiam 

em valores  

negativos, com as 

prestações da casa 

a cair de forma 

praticamente constante, escreve a 

Lusa, salientando que em  

Portugal 90% dos contratos de  

crédito à habitação usam taxa de 

juro variável, sendo a Euribor a seis  

meses o indexante mais usado, 

seguido da taxa a três meses. 

 

As Euribor são fixadas pela média 

das taxas às quais um conjunto de 

mais de 50 bancos da Zona Euro 

está disposto a emprestar dinheiro 

entre si no mercado interbancário.  

Fonte: Idealista 

Portugueses vão pagar  

menos de prestação da  

casa este mês 

Oportunidade de investir na sua habitação e no seu negocio. 

Zona habitacional + zona comercial, café composto por 3 salas 

Área útil: 500m². Refª: 8300 

Leiria > Marinha Grande 

Alcobaça > Pataias e Martingança  

Inserido em condomínio fechado na Praia das Paredes da 

Vitória. Quartos com varanda, aquecimento central,  

terraço com churrasqueira, garagem individual e piscina. 

Área útil: 175 m². Refª: 8299 

Leiria > Marinha Grande 

Sala com lareira, cozinha open space. Possui ainda anexo 

com quarto e sala, pátio, churrasqueira, logradouro com 

poço e garagem dupla. Área útil: 200m². Refª: 8263 

150.000 € 

205.000 € 

78.000 € 

 Refª 6904 

http://www.diarioimobiliario.pt/


APARTAMENTO T3  

> Marinha Grande  

95.000 € 

Edifício de 2 pisos, com 6 frações. 3 

quartos, 2 wc´s com toalheiros  

elétricos. Radiadores de aquecimento. 

Garagem dupla individual. Refª 7525 

 

APARTAMENTO  T3 

> Marrazes e Barosa  

65.000 € 

Sala com varanda, cozinha com  

despensa, 2 wc´s, corredor com  

roupeiro e 3 quartos com varanda.  

Refª 8246 

 

APARTAMENTO T3 

> M. Grande 

90.000 € 

Sala com fogão de sala e varanda, 

cozinha com varanda, wc comum, 3 

quartos com roupeiro e varanda, um 

dos quartos com casa de banho  

privada. Sótão e garagem individual 

para 2 carros  
Refª 8253 

 

Os bancos continuam a aumentar 

o valor das avaliações das  

habitações em Portugal. O preço 

por metro quadrado subiu 6 € em 

Outubro.  

 

O valor médio da avaliação bancária 

das habitações em Portugal  

aumentou em Outubro para 1.141 € 

por m2 o que representa um aumento 

de 6 €, ou 0,5%, face ao mês  

anterior. Na comparação com  

Outubro do ano passado o  

crescimento foi de 5,6%, uma ligeira 

o mais forte desde Março deste ano. 

 

De acordo com os dados publicados 

pelo INE, o preço por m2 é o mais 

elevado desde Maio de 2011.   

Mostram ainda que verificou-se uma 

subida mensal de 1% no valor médio 

das avaliações bancárias das  

moradias, ao invés, nos  

apartamentos a variação mensal foi 

nula.  

O valor médio de avaliação bancária 

dos apartamentos situou-se em 

1.192 € por m2, enquanto nas  

moradias fixou-se em 1.062€ por m2. 

A região do Algarve reforçou o  

estatuto de região com as avaliações 

bancárias mais elevadas (1.450 €  

por m2), seguindo-se a Área  

metropolitana de Lisboa (1.382 €) e a 

Madeira (1.291€).  

Crescimento mantém-se 

Os dados revelados pelo Instituto 

Nacional de Estatística mostram que 

se mantém a tendência de  

crescimento da avaliação bancária, 

que reflecte o bom momento que 

vive o sector imobiliário em Portugal, 

com um crescimento acentuado nos 

preços e no volume de vendas.           

               

                     Fonte: Negócios 

Imóvel da banca com oferta 

das despesas de processo, 

da avaliação e com spread 

bonificado. 

Moradia T4 perto de praias composta 

por: Sala, cozinha, 3 casas de banho 

e 4 quartos. Varanda com 106 m2, 

garagem, logradouro com 899 m2 e  

piscina exterior.   

Área Útil: 230 m². 

Área Terreno: 1.124 m² 

Refª. 8284 

 
 Refª 8266 
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https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=281087872&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=281087872&DESTAQUESmodo=2


Leiria > Marinha Grande 

Armazém com nave, escritório, 

arrumos, lavabos e logradouro  

Área útil:  305 

Refª. 8302 

Imosonho   News 06 Dezembro/17 

 

285.000 € 

Regras do sudoku 

Aceita este desafio? 

Preencha os números que faltam fazendo com 

que todas as linhas, colunas e regiões (de 3x3 

quadrados) contenham os números de 1 a 9. 

Nenhum número 

pode aparecer duas 

ou mais vezes nas  

colunas, linhas ou 

regiões.  

Resolução: 

 

preço sob consulta 

 

O apoio passa pela atribuição de uma percentagem do valor 

da renda como subvenção mensal, sendo majoradas as 

subvenções das candidaturas que englobem menores e 

pessoas com deficiência e que se encontrem em  

localizações especiais. 

A candidatura é feita através do Portal da Habitação. Os 

candidatos têm de preencher o formulário e submeter a 

documentação requerida (último recibo de renda, contrato 

de arrendamento e declaração de IRS do ano anterior). 

Deverão ainda consultar o portal para verificar se há pedidos 

de esclarecimento relativamente ao processo, durante o 

período de análise. 

Os resultados são enviados por email até 60 dias depois da 

candidatura. O site do Porta 65 disponibiliza um simulador, 

para calculo do valor da subvenção a receber, de acordo 

com as características do arrendatário e da habitação. 
Refª. 8249  

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/index.jsp
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/simuladorValorSubvencaoForm.jsp

