
 

> Vieira de Leiria 

Moradia de 3 pisos com 3 quartos 

com roupeiros e varanda, 1 deles 

em suite, sala, cozinha equipada, 

marquise e 3 wc´s, Cave com 

garagem.  Área útil:  152 

Refª. 8519 

 

> Marinha Grande  

Apartamento T3 com apenas um 

ano de uso.  Imóvel com  

excelentes áreas e acabamentos 

modernos, composto por 3  

quartos com roupeiros, 1 em 

suite, 2 wc´s e cozinha equipada. 

Painéis solares, garagem dupla 

com portão automático.  

Área útil:  141 Refª. 8487 

Garantimos que é um SIM e explicamos porquê! 

Embora tenhamos verificado ao longo deste ano que 

existe maior procura do que oferta, nomeadamente no 

arrendamento, em tempo de férias registam-se  

sempre bons negócios. Há vários factores que levam a 

esta tendência. Não só pelo factor climatérico que em 

termos psicológicos ajuda as pessoas a estarem mais 

otimistas e a idealizarem projetos para o novo ano de 

trabalho e escolar, têm também mais tempo para  

pesquisar, analisar e visitar as casas que se  

encontram disponíveis no mercado.  

Podemos dizer com segurança que o mercado  

imobiliário aquece e bons negócios são concretizados 

diariamente. 

Fique atento aos imóveis que estão a entrar nas  

nossas redes sociais, website e blog. Quem sabe vai 

de férias já com novo negócio no  

bolso. Boas Férias! 

  João Cordeiro, CEO Imosonho 

 

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

Refª. 8527 

 

 Preço sob consulta 

145.000€ 

150.000€ 



 

Leiria > Marinha Grande 

Moradia T4+1 de 2 pisos, composta por: R/c com sala com fogão de 

sala, cozinha equipada, com forno, placa, exaustor, micro-ondas e 

frigorífico, casa de banho de serviço e quarto. 1 Andar com hall dos 

quartos, casa de banho comum, 3 quartos, 2 deles com roupeiro, 

um com casa de banho privada e outro com varanda. Sótão com 

sala, quarto casa de banho e arrumos. Terraço com telheiro,  

churrasqueira, garagem e logradouro. Aquecimento a funcionar. 

Área útil:  240 Refª. 8531 

Leiria > Marinha Grande 

Vende-se moradia V3 no centro da cidade ao valor de apartamento. 

RC com excelente sala, cozinha com placa, forno, exaustor e  

esquentador e WC. Primeiro andar com WC principal e 3 quartos 

com roupeiro e um deles com WC privativo. Logradouro colectivo 

com churrasqueira e garagem individual.   

Área útil:  170 Refª. 8530 

O licenciamento de fogos em  

construções novas cresceu 

38,0%, em termos homólogos. 

Já o ‘stock’ de crédito à  

habitação concedido a  

particulares, registou uma  

redução de 1,3% até abril.  

As Câmaras Municipais emitiram, 

desde janeiro até abril deste 

ano, 4.566 licenças de construção 

nova e reabilitação de edifícios 

habitacionais, revelou a  

Associação dos Industriais da 

Construção Civil e Obras Públicas 

(AICCOPN).  

De acordo com a Síntese  

Estatística da Habitação,  

produzida pela AICCOPN, os  

dados registados até abril  

sobre licenciamento de construção 

nova e reabilitação de edifícios 

habitacionais traduzem “um  

aumento de 16,2%, em termos 

homólogos”.  

Já o licenciamento de fogos em 

construções novas cresceu 38,0%, 

em termos homólogos, para um. 

A associação do setor da construção 

civil. Neste âmbito, o consumo de 

cimento no mercado nacional,  

durante os quatro primeiros meses 

deste ano, “totalizou 868 mil  

toneladas, o que traduz um  

acréscimo de 1,9%, face ao mesmo 

período de 2017”, informou a Síntese 

Estatística da Habitação.  

 

Estatística da Habitação 

No que diz respeito ao ‘stock’ de 

crédito à habitação concedido pelas 

instituições financeiras a particulares, 

registou uma redução de 1,3% até 

abril, “totalizando 92,8 mil milhões de 

euros”. Segundo os dados da  

AICCOPN, o novo crédito concedido 

para aquisição de habitação verificou 

“uma subida de 26,9% para 2,97 mil 

milhões de euros”.  

             Fonte: Eco.pt 

 
 

Refª 8438 

165.000 € 

132.500 € 

http://www.diarioimobiliario.pt/


APARTAMENTO T1 

> Pataias e Martingança  

80.000 € 

Apartamento em condomínio fechado 

com piscina, localizado na Pedra do 

Ouro a poucos metros do mar. O 

Apartamento está em bom estado de 

conservação e dispõe de: Sala com 

lareira e cozinha open space, wc, 

quarto e despensa aproveitada como 

quarto. Terraço com vista para a  

piscina e garagem fechada. 
Refª. 8557 

 

APARTAMENTO T2 

> Marinha Grande 

92.500 € 

Apartamento com acabamentos  

modernos e situado no rés-do-chão do 

prédio, sala com recuperador de calor, 

cozinha open space equipada e  

garagem fechada. Pré instalação 

aquecimento central e pré instalação 

para aspiração central. 

Refª 8559 

ESCRITÓRIO 

> Marinha Grande 

20.000 € 

Escritório com sala e casa de banho. 

Com área de 30 m2. Localizado no 

centro da cidade. Visitas ao imóvel de 

segunda a sexta-feira.  

Refª 8561 

A taxa de juro implícita nos novos 

créditos para a compra de casa fixou

-se em junho nos 1,49%, em média. 

Trata-se do patamar mais baixo 

desde pelo menos o início de 2009.  

A taxa de juro média dos novos 

empréstimos para a compra de  

casa atingiu um novo mínimo  

histórico, caindo pela primeira vez 

abaixo de 1,5%, revelou o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) nesta 

sexta-feira. Este novo mínimo  

insere-se num contexto de juros 

negativos e spreads que continuam 

em queda. Na totalidade dos  

contratos, pelo contrário, a taxa de 

juro subiu para máximos de  

novembro de 2016. De acordo com o 

INE, a taxa de juro média implícita 

nos contratos de crédito à habitação 

celebrados nos últimos três  

meses caiu em junho pelo quarto 

mês consecutivo, para fixar-se 

nos 1,427%. Trata-se de um novo 

mínimo tendo em conta um histórico 

cujo início remonta a janeiro de 

2009.  

Este novo mínimo dos juros nos 

novos contratos de crédito acontece 

num cenário de renovadas descidas 

dos spreads mínimos  

disponibilizados pelos bancos nos 

empréstimos para a compra de casa. 

No conjunto de bancos que dão 

crédito em Portugal, as margens 

mínimas caem no intervalo entre 

1,15% e 1,5%.  

Rumo diferente teve a taxa de juro 

implícita no conjunto dos créditos à 

habitação concedidos em Portugal. 

Esta subiu de 1,031%, em maio, 

para 1,032% em junho. Trata-se do 

valor mais elevado desde novembro 

de 2016. 

             Fonte: Eco.pt 

 
 

Refª 8043 

 

Leiria > Pataias e Martingança  

Apartamento T2 +1 composto por uma sala 

ampla com cozinha, 3 quartos com roupeiro 

mais 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.  Área útil:  100 . Refª: 8515 

DESTAQUE DA SEMANA 

220.000€ 



Leiria > Marinha Grande 

Apartamento T2 com boas áreas. 

Localizado em zona sossegada. 

Composto por: Sala com fogão de 

sala, cozinha equipada com placa, 

exaustor e forno, casa de banho, 

corredor com roupeiro, 2 quartos 

com roupeiro.  

Arrecadação individual e garagem 

colectiva.  

Pré aquecimento central.   

Área útil:  114 

Imosonho   News 13 Agosto/18 

70.000 € 

 

225.000€ 

 

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) 

esclarece, em comunicado, que ”a leitura dos equipamentos 

de medição (contador) é responsabilidade dos operadores 

de rede de distribuição (ORD) que a devem efetuar de três 

em três meses, no caso da eletricidade, e de dois em dois 

meses no caso do gás natural”. “Porém, a leitura  

comunicada pelo consumidor tem o mesmo valor da leitura 

efetuada pelas empresas distribuidoras e prevalece sobre as 

estimativas de consumo”. 

Segundo a entidade, este alerta de más práticas surge na 

sequência da análise do regulador 

às reclamações recebidas por parte dos consumidores, 

“procurando estar numa linguagem simples e acessível”.  

“A ERSE considera que a melhor atuação na defesa dos 

direitos dos consumidores é a prevenção e, nesse contexto, 

atribui elevada prioridade a ações de informação e formação 

de modo a potenciar a participação esclarecida dos  

consumidores nos setores elétrico e do gás natural”, explica.  
Refª. 8266  

 


