
No primeiro trimestre deste ano os preços subiram 

20% em Lisboa  e no Porto, bem acima da média 

nacional situada nos 13%. As rendas estão mais  

caras, mas o tempo que os senhorios esperam para 

ter um novo inquilino é cada vez menor: há casas a 

demorar menos de 48 horas a encontrar morador.  

Em 2013 um proprietário do Porto esperava em média 

cinco meses até conseguir encontrar um inquilino e em 

Lisboa ou Sintra eram necessários três meses,  

segundo dados da Confidencial Imobiliário (Ci),  

citados pelo Diário de Notícias. Tudo mudou. Agora há 

muitas casas a nem sequer serem colocadas nas 

plataformas de arrendamento, ou até mesmo a  

demorarem menos de dois dias a encontrar novo 

inquilino. 

O mercado imobiliário nortenho registou o aumento 

mais elevado dos últimos sete anos (20%),  

alcançando o ritmo de subidas da capital.   

                                                                       Fonte: DN 

A tendência de crescimento da taxa de arrendamento no 

distrito de Leiria tem acompanhado o ritmo de cidades como  

Lisboa e Porto.  

Na Imosonho, verificamos o mesmo cenário, muita procura 

para pouca oferta.   

Podemos dizer que faltam imóveis, mas não faltam inquilinos 

que os queiram arrendar. Há pessoas a ficar com casas sem 

sequer visitá-las. 

Assim sendo, estamos à procura de novos imóveis.  

Conte com a experiência dos nossos consultores! 

Caso queira arrendar ou comprar, convidamo-lo a visitar o 

nosso website www.imosonho.pt. 

                        João Cordeiro, CEO Imosonho 

> Marrazes e Barosa 

Preço sob Consulta 

 

Condomínio fechado com piscina, 

campo de ténis, squash, sala de 

condomínio, espaços verdes e vista 

desafogada para a natureza.  

Apartamentos com excelentes áreas: 

4 quartos, 1 em suite, 3 wc´s.,  

parqueamento para dois carros e 

arrecadação na cave. Refª 8498 

> M. Grande 

225.000 € 

Moradia em construção com 2 pisos: 

4 quartos, 1 em suite com varanda,  

3 wc´s., sala, escritório e cozinha com 

terraço. Garagem, jardim e  

logradouro. Refª 8484 
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Seguros de rendas também vão proteger  
inquilinos 

Para além de um seguro para proteger os senhorios 

em caso de incumprimento do pagamento da renda, 

o Governo vai ainda criar um seguro para proteger 

os inquilinos em caso de perda de rendimento.  

O Governo está a preparar não um, mas três seguros de 

rendas. A intenção já era conhecida desde a  

apresentação da Nova Geração de Políticas de  

Habitação, que prevê a criação de um seguro para  

proteger os senhorios no caso de incumprimento por 

parte do inquilinos. Agora, a secretária de Estado da 

Habitação esclarece que, para além 

dessa modalidade, estão também a ser 

pensados instrumentos para proteger 

os inquilinos e para assegurar o imóvel 

em caso de danos.  

A informação foi avançada por Ana Pinho durante uma 

audição no Parlamento, esta terça-feira, no âmbito do 

grupo de trabalho que está a discutir as propostas de 

alteração ao regime de arrendamento urbano. “Estamos 

a trabalhar em três seguros de renda. Um para proteger 

os proprietários em casos de incumprimentos, outro 

para proteger os inquilinos em caso de perda  

inesperada de rendimentos e o terceiro para o caso de 

danos nos imóveis“, detalhou a governante.  

Ana Pinho defendeu ainda que “o arrendamento tem 

má fama” no que toca à perceção do incumprimento 

neste mercado. “A taxa de incumprimento no  

arrendamento é de 0,5% nos últimos dois anos,  

enquanto no pagamento de hipotecas o incumprimento 

é de 5%”. Não podemos confundir os 

inquilinos com incumpridores”.  

Seja como for, para atrair mais proprietá-

rios para o mercado do arrendamento, o 

Governo vai criar estes seguros de forma a acautelar 

esses casos de incumprimento. Estes três instrumen-

tos já estão a ser trabalhados e “muito em breve” será 

definida a regulamentação destes seguros, acrescen-

tou a secretária de Estado da Habitação.  

         

MORADIA T4 
> Marinha Grande   

175.000 € 

Moradia de 2 pisos composta por  

4 quartos com roupeiro e varanda,  

1 em suite com sala, 3 wc´s, sala, 

cozinha equipada com forno, placa, 

exaustor, esquentador, copa e  

aquecimento. Garagem e logradouro 

com churrasqueira. Refª 8452 

 

APARTAMENTO T3 

> Marinha Grande 

75.000 € 

Localizado no centro da cidade, 

perto de comércio e serviços. 

3 quartos com varanda, 1 em suite. 2 

wc´s, sala com varanda e cozinha 

com despensa e marquise. Sótão e 

garagem individual. Refª 8433 

 

LOJA COM 181M2 

> Marinha Grande 

79.000 € 

Loja localizada em zona  

habitacional. Composta por: Rés do 

chão com recepção, sala e 2  

instalações sanitárias. 1º Andar com 

2 salas e arrumos. O proprietário não 

aceita retoma/permuta.   

Refª 8428 

Leiria > Pataias e Martingança  

Apartamento T2 +1 composto por sala ampla com cozinha, 3 quartos ambos com roupeiro + 1 quarto 

interior, garagem e jardim privativo. Condomínio com vista para o mar, acesso privativo à praia,  

piscina, squash, campo de ténis, ginásio, zonas de convívio / bar e zona jardinadas e a presença de 

um caseiro fazem deste condomínio uma oferta única.   

Refª: 8515 

 

220.000 € 

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
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


“O meu filho mais novo caiu na entrada do 

nosso prédio, porque o chão tinha sido 

lavado pouco tempo antes e estava ainda 

molhado. Partiu dois dedos da mão direita e 

fez uma luxação no cotovelo. Além da  

assistência e tratamentos médicos, teve de 

fazer fisioterapia durante várias semanas. 

Tratando-se de uma parte comum do nosso 

condomínio, que direitos temos neste tipo 

de acidente?” 

Em primeiro lugar é necessário apurar 

responsabilidades sobre o facto.  

Caso se verifique que o chão tinha sido 

assinalado como piso húmido, o  

condomínio poderá ser considerado 

responsável pela queda do teu filho. 

Assim, este será, em princípio, também 

responsável pelo pagamento das  

despesas de tratamento. 

É importante que confirme junto da  

administração do condomínio se existe 

algum seguro multirriscos  

condomínio que possa ser acionado. 

Relembramos que este seguro 

(multirriscos condomínio) é a melhor 

solução para proteger o prédio,  

respetivas frações e zonas comuns, 

como escadas, garagens, arrecadações 

ou telhado. Embora a lei apenas obrigue 

os edifícios em propriedade horizontal a 

ter seguro de incêndio, essa cobertura é 

visivelmente insuficiente para valer  

noutro tipo de riscos como, por exemplo, 

roubos ou inundações que possam ter 

como consequência custos elevados 

para os condóminos.  

Leiria > Vieira de Leiria 

Moradia composta por 3 quartos com roupeiros 

e varanda, 1 em suite, cozinha equipada com 

placa, forno e exaustor e marquise, 3 wc´s.  

Cave com garagem.   

Área útil: 152 m². Refª: 8519 

Leiria > Pataias e Martingança  

Moradia composta por 3 quartos com roupeiros, 

1 em suite e com 2 roupeiros, 3 wc´s, sala e 

cozinha. Terraço. Cave com sala e garagem. 

Logradouro. Área útil: 319 m². Refª: 8473 

Leiria > Nazaré 

 

1º andar situado a 4 min. do Sítio da Nazaré e a 

6 min. do areal da praia da Nazaré. 3 quartos,  

1 em suite, 2 wc´s, sala com lareira e varanda, 

comum com a cozinha. Parqueamento na cave  

Área útil: 95 m². Refª: 8458 

145.000 € 

200.000 € 
Refª: 8516 

Moradia Individual 
> Marinha Grande 

Em lote individual moradia de RC, composta por sala com fogão de sala/recuperador 

de calor, cozinha com placa, forno e exaustor, rouparia, casa de banho principal,  

3 quartos sendo um deles suite com vestíbulo e casa de banho privativa, 2 quartos 

ambos com roupeiros, garagem com portões automáticos, churrasqueira e  

logradouro. Loiças suspensas, estores elétricos, painel solar com cilindro para águas 

domésticas, pré-instalação de aquecimento, pré-instalação de ar condicionado e 

aspiração central completa, tetos falsos, caixilharia de abrir com oscilobatentes e 

vídeo porteiro. Área útil: 159 m². 

210.000 € 

127.000 € 



Refª 8422 

Refª 8377 

 

Imosonho   News 12 Julho/18 

Para a IMOSONHO o andebol é uma aposta 

com mais de duas décadas e se na vertente 

pavilhão a presente época renovamos o apoio a 

SIR 1º de Maio nas camisolas da equipa sénior 

masculina e na presença estática, Junho trás a 

beleza do Andebol de Praia aos belos areais 

das nossas praias. 

Este ano renovamos a parceria estabelecida 

com a organização QUALCROQUI TEAM  

BEACH HANDBALL, juntos vamos partilhar não 

apenas os símbolos mas também os seus  

> Óbidos > Vau 

Moradia inserida no exclusivo resort "Bom Sucesso - Design Resort, Leisure & Golf, ” é um 

lugar inspirador e com uma vista magnífica da lagoa de Óbidos. Próximo do mar. O resort 

composto por campo de golf de 18 buracos, campos ténis, de futebol, parques diversão, 

piscinas, heliporto e um conjunto de equipamentos de lazer.  

R/c com: Hall de entrada com roupeiro, sala de estar com varanda e sala de refeições com 

terraço, cozinha equipada com forno, placa, máquina de lavar louça e frigorífico, casa de 

máquinas com cilindro e caldeira, corredor com roupeiro, wc comum, 4 suites, 3 deles com 

roupeiro e 1 com closet. Cave com garagem. Possui uma piscina no exterior e um excelente 

jardim privativo. O resort localizado na costa oeste, fica a 12 km de Óbidos, da autoestrada 

A8 e A15, a 1 km da lagoa de Óbidos e a 4 km da Praia.  

Área útil: 225 m². Refª 8439 

> Oferta das despesas de processo, de avaliação e com  

spread bonificado. 

433. 500 € 

295.000 € 

134.500 € 

valores do convívio, da partilha, que o  

andebol de praia tem como desígnio comum. 

Sendo o Andebol de Praia também uma  

competição e a equipa A sénior masculino os 

campeões regionais em titulo, reforçamos o 

desejo de renovarem o titulo, as restantes  

equipas seniores femininas, seniores  

masculinos B e rockies masculinos os votos de 

uma boa competição e que marquem presença 

na fase final do nacional. 

A todos os participantes os sinceros votos de 

um excelente circuito, que ano a após ano nos 

surpreende pela sua evolução, organização, 

convívio, beleza, competitividade e animação 

que trás a nossa região. Venha o verão!"  


