
Leiria > Marinha Grande 

 

Moradia em banda, composta por 

3 quartos, uma suite, e 2 wc´s. 

Pátio com churrasqueira e jardim 

privativos. Garagem para 2 carros 

na cave com acesso interior e 

portão automático. Aquecimento  

central. Logradouro comum.  

Refª. 4480 

 

Leiria > Parceiros e Azoia  

Moradia com cozinha equipada, 

escritório, 2 wc´s comuns, quartos 

com roupeiro, suite com banheira 

e cabine de hidromassagem.  

Aspiração e aquecimento central, 

chão radiante a água, painéis 

solares, estores eléctricos,  

domótica, churrasqueira, logra-

douro, garagem individual com 

portão automático. Refª. 4956 

O Índice Nível de Atividade da reabilitação  

urbana registou um forte aumento em termos  

homólogos, de 21,1% em janeiro, reforçando a  

tendência observada nos últimos meses, revelou a 

Associação dos Industriais da Construção Civil e 

Obras Públicas (AICCOPN) no Barómetro da  

Reabilitação Urbana.  

No que diz respeito à carteira de encomendas, 

“observa-se um aumento muito expressivo,  

iniciando-se o ano de 2018 com uma acréscimo de 

50% em termos homólogos”, conclui o documento.  

Já a produção contratada em meses, ou seja, o tempo 

assegurado de laboração a um ritmo normal de  

produção, fixou-se em 9,2 meses. Trata-se, segundo a 

entidade, de um novo máximo histórico desde junho 

de 2013 e traduz uma subida homóloga de 47,4%.  

                         Fonte: Idealista 

Seguindo a tendência de crescimento do mercado  

imobiliário, a construção em Portugal começa agora a dar 

sinais de forte crescimento, após vários anos de  

estagnação. Esta  tendência vem incrementar ainda mais 

a procura de imóveis por parte de jovens que estejam a 

iniciar a sua vida. 

Por outro lado, verificamos ainda um aumento  

exponencial da procura por imóveis antigos para  

reabilitação urbana. Comprar para arrendar é cada vez 

mais uma tendência do mercado, muito procurado por 

investidores que procuram imóveis a baixo valor, com a 

intenção de recuperá-los e colocá-los no mercado do 

arrendamento, beneficiando assim de rendimentos extra. 

Seja qual for o seu objectivo, conte com a nossa  

experiência. Estamos cá para o ajudar!   

João Cordeiro, CEO Imosonho 
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Refª. 8356 

139.000€ 

375.000€ 



Começou no dia 1 de Março, o prazo para os  

responsáveis das heranças indivisas declararem ao 

Fisco como querem que seja feita a liquidação de  

Adicional ao IMI de que estas sejam 

titulares. Já os casados, só terão de 

entregar declaração se houver  

alterações face ao ano anterior.  

Entre 1 e 31 de Março os cabeças-de-

casal das chamadas heranças indivisas 

em que os herdeiros prefiram ser  

tributados individualmente devem  

entregar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) uma 

declaração a dar essa mesma indicação. Terão,  

igualmente, de identificar todos os herdeiros e  

respectivas quotas na herança.  

Esta declaração das heranças indivisas é muito  

importante, uma vez que, por regra, estas entidades 

são equiparadas a pessoas colectivas, e o AIMI tem 

regras diferentes para pessoas  

colectivas e para pessoas singulares, a 

começar pela taxa a aplicar. Assim, os 

herdeiros têm de fazer as suas contas e 

verificar qual a modalidade que lhes é 

mais vantajosa em termos de imposto 

final a pagar. 

 Com esta declaração, o valor da parte 

de cada herdeiro no conjunto de imóveis da herança 

indivisa vai somar ao valor de outros imóveis que estes 

contribuintes tenham no seu património pessoal. 

                                                                  

 

MORADIA T5  

> Coimbrão  

93.000 € 

Moradia T5 composta por: Rés/chão 

com: Hall de entrada, sala de estar 

com fogão de sala, cozinha, 2 casas 

de banho e 3 quartos. 1º Andar com: 

Cozinha, 2 quartos e uma casa de 

banho. Garagem individual,  

churrasqueira e pátio.  Refª 2516 

 

TERRENO 

> Vieira de Leiria 

25.000 € 

Terreno para construção em zona 

residencial com fácil acesso a Vieira 

de Leiria e a Monte Real, com área 

de novecentos e cinquenta metros 

quadrados. Perfeito para uma  

moradia individual.  

Área do terreno: 950 m²  

Refª 8014 

 

APARTAMENTO T2 

> Coimbrão 

80.000 € 

Área útil : 90 m2. Registado como T0 

mas transformado em T2. Aceitamos 

permuta por apartamentos usados 

na Marinha Grande e ou Leiria.  

Lugar de parqueamento na garagem. 

Refª 7933 

 

Refª: 8381 

Leiria > Marinha Grande 



A maioria dos seguros das  

casas não cobre danos por sismo. 

Assim, a DECO recomenda aos 

contribuintes que consultem a  

apólice da casa para confirmar se 

têm cobertura para estes  

fenómenos. A solução, defende, 

pode estar na criação de um fundo 

sísmico.  

A contratação de um seguro  

multirriscos-habitação com cobertura 

de fenómenos sísmicos, explica a 

Deco, garante o pagamento de  

danos na sequência de tremores de 

terra, erupções vulcânicas ou  

maremotos. “Mas, em caso de  

imóveis antigos ou localizados em  

zonas de risco elevado, como o 

Algarve ou os Açores, poderá ser 

difícil, talvez mesmo impossível, 

contratar esta cobertura”.  

Sobre o fundo sísmico, a Deco  

sugere que as "seguradoras seriam 

responsáveis pela regularização de 

sinistros e pelo pagamento das  

indemnizações, mas, em primeiro 

lugar, seriam utilizados os recursos 

financeiros do fundo e só em caso de 

este se esgotar é que as  

seguradoras seriam chamadas a 

intervir". Ao Estado, por sua 

vez,  caberia a reconstrução de  

equipamentos sociais e  

infraestruturas.             

MORADIA INDIVIDUAL T3+1 

T3+1 de 2 pisos, R/C composto por: Hall de entrada, sala de  

estar com fogão de sala, sala de jantar com fogão de sala,  

cozinha com exaustor, casa de banho de serviço, escritório com 

roupeiro, quarto com casa de banho privada e roupeiro, 1º Andar 

com: Casa de banho comum, Hall dos quartos / escritório, dois 

quartos com roupeiro, um deles com varanda. Telheiro com  

churrasqueira. Anexos com sala de petiscos com lareira, casa de 

máquinas, arrumos e casa de banho. Logradouro e jardim com 

rega automática e poço. Aquecimento central a funcionar, portão 

automático. Aceita-se reto-

ma de apartamento.  

Área Útil 262m². 

 

Apartamento novo e  

moderno, bem equipado 

e com boas áreas   

2 quartos, 1 wc´s.  

R/C tem terraço e esta a 

venda por 110.000 € . 

Refª: 4961 

Leiria > Marinha Grande 

Moradia individual com 2 

pisos com posta por 3 

quartos e 2 wc´s.  

Arrumos, garagem, sótão, 

logradouro e terreno.  

Área útil: 312 m².  

Refª: 8368 

 

 

Leiria > Marinha Grande 

Moradia com 3 pisos, 3 

quartos, 3 wc´s.  

Churrasqueira individual e 

logradouro colectivo.   

Cave com garagem. Fácil 

acesso a todo o tipo de  

equipamentos e serviços. 

Área Útil 255 m². 

105.000 € 

114.000 € 

169.500 € 

 
 210.000€ 



É preciso recuar ao ano 2000 para encontrar um crescimento do PIB 

superior a 2,7%, ano em que a economia avançou 3,8%, segundo os 

números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).  

De acordo com a estimativa rápida divulgada, a aceleração do  

crescimento no ano passado resultou do "aumento do contributo da  

procura interna, refletindo principalmente a aceleração do investimento, 

uma vez que a procura externa líquida apresentou um contributo idêntico 

ao registado em 2016".  

Já no que diz respeito apenas ao quarto trimestre de 2017, o PIB  

aumentou 2,4% em termos homólogos, abrandando ligeiramente face aos 

três meses anteriores (2,5% no terceiro trimestre).  

"O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do 

PIB diminuiu, em resultado do abrandamento do investimento e do  

consumo privado. Em sentido oposto, o contributo da procura externa 

líquida foi positivo (no trimestre anterior tinha sido negativo), refletindo a 

aceleração em volume das exportações de bens e serviços e a  

desaceleração das importações de bens e serviços", explica o INE.  

O crescimento do PIB fica ligeiramente acima da última previsão do  

Governo e do FMI, que estimavam que o PIB crescesse 2,6%. Em termos 

de comparação homóloga, em 2015 a economia portuguesa cresceu 

1,8% e em 2016 o crescimento do PIB foi de 1,5%.   

                                     Fonte: Idealista 

Leiria > Marinha Grande 

Área útil com 161 m²  

Moradia de 2 pisos em banda.  

R/C: Sala com fogão de sala, 

cozinha equipada com placa, 

exaustor, micro-ondas e forno, 

casa de banho de serviço,  

despensa e quarto. 1º Andar: 

casa de banho comum, 3 quartos 

com varanda, um deles com  

closet e casa de banho privada e 

dois com roupeiro. Garagem e 

logradouro com  

churrasqueira.  Refª. 8335 

 

Leiria > Marinha Grande 

 

Terreno com ampla frente,  

situado em zona residencial com 

bons acessos com área de mil e 

duzentos metros quadrado.  

Perfeito para uma moradia de RC 

e boa exposição solar.   

Área do terreno: 1.200 m2
 

Refª. 2542 

Imosonho   News 08 Março/18 

Qual é o macho que tem duas fêmeas?  

 

De que lado é a asa da chávena?  

 

O que são seis pardais  

em cima de um telhado? 

 

Quando Deus formou Adão, 
onde lhe pôs a mão?   

 

Qual é o vegetal, 

cujo nome lido ao contrário, 
 Resposta: O pato: tem duas patas  

 Resposta: No braço 

 Refª: 8334 

Porto de Mós > Calvaria de Cima 

139.000€  

Moradia com 4 quartos, 3 com  

roupeiro e uma suíte com varanda. 

Cave com zona de maquinas e  

garagem. Logradouro individual com 

churrasqueira, alarme e pedra de 

aquecimento. Logradouro comum com 

telheiro, churrasqueira forno, piscina e 

arrumos.  Área Útil 164 m². 

Refª. 8377 

134.900 € 

MORADIA T4  

25.000 € 

 Resposta: Do lado de fora 

 Resposta: Meia dúzia 

 Resposta: O arroz (ao contrário: Zorra) 


