> Marinha Grande

67.900€

Refª. 8227

1º andar remodelado com 2
quartos, um com roupeiro, sala
com lareira, 1 wc.
Garagem individual, jardim e

Os tempos mudaram e é impreterível que as novas

Nestes endereços pode encontrar todos os imóveis

zonas verdes no condomínio.

tecnologias

para que a

que temos em carteira, para que comodamente em

Área útil: 66

comunicação com os nossos clientes seja cada vez

sua casa possa selecionar os imóveis que mais lhe

Refª. 8440

mais efectiva.

interessam, com as principais características e as

entrem nas

empresas

Sobretudo preocupamos-nos com a comodidade dos

melhores imagens.

nossos clientes e por isso mesmo, nos últimos anos,

Mas vamos mais longe, criámos o nosso Blog com

temos actualizado as nossas formas de comunicação.

notícias do imobiliário e estamos presentes nas

> Pataias e Martingança
Já conhece os nossos sites: www.imosonho.pt e
www.imosonho.com?

principais redes sociais. Tudo a pensar em si.
João Cordeiro, CEO Imosonho

235.000 €

155.000€
Moradia em condomínio fechado.
Sala, cozinha, 2 wc´s. 3 quartos
com roupeiro e chão flutuante,
um deles suite. Garagem dupla,
logradouro, pré-instalação de ar
condicionado e aspiração
central , painéis solares e portão
automático. Área útil: 189
Refª. 8442

www.imosonho.pt

Licença AMI nº 5433

Telefone: 244 561 585 / 919 316 257

Leiria > Milagres

275.000 €
Moradia individual, r/c com hall de entrada, sala de estar, sala de
jantar, cozinha equipada, despensa e varanda/terraço com
churrasqueira e forno, wc de serviço, 1 quarto com roupeiro, 1 suite
com closet. 1º andar com roupeiro no corredor, sala com terraço,

Refª 8422

wc, quarto com roupeiro e acesso ao sótão. Sótão com arrumos.
Cave com sala, casa de máquinas com cilindro, máquina de
aquecimento e aspiração central. Garagem para 4 carros e 2

Em janeiro foram licenciadas 1.135

No que diz respeito ao stock de

portões com automatismo. Telheiro. Capoeira e canil. Painéis

obras

e

crédito à habitação concedido pelas

solares, aquecimento e aspiração central a funcionar. Logradouro.

reabilitação de edifícios habitacionais

instituições financeiras a particulares,

pelas câmaras municipais, o que

continua a verificar-se uma redução,

corresponde

aumento

tendo totalizado 92,96 mil milhões de

homólogo de 16,3%, segundo dados

euros, o que traduz uma redução de

Associação

da

1,47 mil milhões de euros face a

Construção Civil e Obras Público

janeiro de 2017. Em relação ao novo

(AICCOPN).

crédito concedido para aquisição de

Jardim e terreno com furo. Área útil: 354
Refª. 8043

Leiria > Marinha Grande

de

construção

a

dos

um

Industriais

habitação, registou-se um acréscimo
de 14,6%, conclui a AICCOPN.

O

consumo

do

cimento

no

mercado português, por sua vez,
atingiu as 223,2 mil toneladas no
primeiro mês do ano, traduzindo
um aumento de 7,5% face a igual
mês do ano passado, refere a
Síntese Estatística da Habitação

Relativamente ao valor médio da
avaliação bancária na habitação,
observou-se, em janeiro de 2018,
um aumento de 4,2% em termos
homólogos, fixando-se em 1.153
euros por metro quadrado (m2). Nos
apartamentos, o valor fixou-se em

de março.

1.205

“O stock de crédito concedido

92.000 €

pelas instituições financeiras às

T2 duplex no 2º andar de prédio com elevador. Localizado a 1 min.
do centro da cidade e com boa exposição solar.
Sala de estar e jantar comuns com acesso à varanda e ao sótão.

empresas do setor da construção
e do imobiliário observou, pela
primeira

últimos

Cozinha equipada, luzes embutidas no tecto e varanda partilhada
com a sala. Wc geral com toalheiro de aquecimento e banheira.

0,8% em termos homólogos”, lê-se

Quartos com roupeiros e um deles com varanda. Aquecimento

ainda no documento.

automático. Área útil: 87

Refª. 8434

um

nos

oito

central a funcionar. Vídeo porteiro, garagem privada com portão

anos,

vez

aumento

de

por

m2,

registando

um

acréscimo de 4,9%, em termos
homólogos. Nas moradias, o valor
médio de avaliação bancária foi de
1.065 por m2, o que traduz um aumento de 3%, face a igual mês do
ano passado.
Fonte: Idealista

MORADIA T3
> Marinha Grande

185.000 €

Refª 8284

Chama-se “Casa Eficiente 2020”

realização de pequenas obras que

paredes.

e tem 200 milhões para financiar

têm em vista o melhoramento da

Todos estes melhoramentos podem

obras em casa.

eficiência energética de casas e

ser aproveitados pelos condóminos,

condomínios.

no caso de frações em propriedade

Os

condomínios

que

pretendam

melhorar a sua eficiência energética

Referimo-nos a pequenas obras que

têm ao dispor o “Casa Eficiente

devem, por exemplo, contemplar a

2020”, o novo programa do Governo

substituição de janelas antigas por

que conta com 200 milhões de euros

novas,

de

proteções

financiamento

e

com

o

com

vidros

solares

duplos

e

exteriores,

a

cofinanciamento do Banco Europeu

mudança da instalação elétrica e a

de Investimento, assim como de

colocação de lâmpadas eficientes e

diversos outros bancos nacionais,

de alto rendimento ou com detetores

que já se encontram a ultimar as

de

condições de financiamento.

prevista a instalação de painéis

Este

financiamento

destina-se

à

movimento.

Também

está

horizontal. As únicas exigências são
que as intervenções façam parte do
conjunto das intervenções elegíveis

MORADIA T4
> Marinha Grande

no âmbito do programa e que tornem
a casa ou o condomínio mais
eficiente

do

energético,
aproveitamento

ponto
hídrico
de

de

vista

ou
resíduos.

de
As

candidaturas podem ser feitas no
portal “Casa Eficiente 2020”.

solares e a impermeabilização de

DESTAQUE DA SEMANA

Moradia T3 individual construção.
Composta por 3 quartos com roupeiro,
um deles em suite, 2 wc´s, sala com
fogão de sala e varanda, cozinha
equipada Telheiro com churrasqueira.
Logradouro. Portões automáticos,
estores eléctricos, painéis solares com
cilindro e pré instalação de
aquecimento e pré instalação de
aspiração.
Refª. 8466

Fonte: Deco

Apartamento rés do chão com excelentes áreas e
acabamentos modernos. Inserido em condomínio fechado

175.000 €
Moradia de 2 pisos com sala, cozinha
equipada, aquecimento e copa, 3
wc´s, 3 quartos com roupeiro, 2 com
varanda, 1 suite com varanda e casa
de máquinas. Garagem e logradouro
com churrasqueira.
Refª 8452

APARTAMENTO T2
> Marinha Grande

com piscina, campo de ténis, sqwash, sala de condomínio,
espaços verdes e vista desafogada para a natureza.
Composto por 4 quartos com roupeiro, sendo um deles
com suite. Cozinha com ilha e acesso à churrasqueira e
logradouro. 3 wc´s. O apartamento dispõe de estores
elétricos, vidros duplos e oscilo-batente, pré instalação de
aquecimento central, parqueamento para dois carros e
arrecadação na cave. A 5 km da cidade de Leiria e cerca
de 7 km da cidade da Marinha Grande. Zona com bons
acessos à EN242, A8 e A17.

PREÇO SOB CONSULTA

Área Útil: 227 m². Refª. 8455

65.000 €
Apartamento T2 recentemente
remodelado. Composto por: Sala com
varanda, cozinha com marquise e
churrasqueira, casa de banho e 2
quartos com roupeiro.
Refª 8431

O Governo apresentou no passado dia 23 de abril o pacote
legislativo da Nova Geração de Políticas de Habitação. O
documento visa destacar os novos instrumentos que querem
dar respostas às situações de grave carência habitacional e
promover o arrendamento acessível.

Leiria > Marinha Grande

88.500 €

O programa Primeiro Direito – vem substituir o PER e
PROHABIT –, orientado para os mais carenciados, é um dos
novos instrumentos. Um programa que deverá disponibilizar
8.000 fogos até 2020 e que pretende “garantir o acesso a
uma habitação adequada e a condições de vida dignas aos
agregados familiares em situação de grave carência
habitacional”, lê-se na versão preliminar da nova política de
habitação.

Refª. 8266

O Programa de Arrendamento Acessível (PRA) é outra
das novidades, uma iniciativa que “visa promover uma oferta
alargada de habitação para arrendamento a preços
acessíveis face aos rendimentos dos agregados familiares”.

Apartamento T3 com boas áreas.
Composto por: hall de entrada,
sala com fogão de sala e varanda,

SABE O QUE É?

cozinha com despensa e varanda,
wc comum, 3 quartos com

Criado por Howard Garns, um projectista e arquitecto
aposentados de 74 anos, sudoku é um um jogo

roupeiro, um deles em suite e

baseado na colocação

varanda.

lógica de números. O

Sótão e garagem individual com
boa área. Prédio com elevador.

objectivo do jogo é a
colocação de números
de 1 a 9 em cada uma

O proprietário não aceita retoma/

das células vazias

permuta.

numa grade de 9x9,

Área útil: 181
Refª. 8427

SOLUÇÕES:

constituída por 3x3
subgrades chamadas
regiões.

433.500€
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