
Leiria > Marrazes e Barosa  

Apartamento de 2 pisos em  

condomínio fechado com  

acabamentos modernos, piscina, 

campo de ténis, squash, sala de 

condomínio, espaços verdes e vista 

desafogada para a natureza. 3 

quartos com roupeiros, um em  

suite, 3 wc´s, parqueamento para 

dois carros e arrecadação na cave. 

Refª. 8500 

 

Leiria > Marinha Grande  

Moradia térrea composta por 3 

quartos com roupeiros, sendo um 

em suite, 2 wc´s, sala com fogão de 

sala e varanda, cozinha com  

alpendre . Garagem, telheiro com 

churrasqueira. Logradouro.  

Portões automáticos, estores  

eléctricos, janelas oscilo-batentes, 

painéis solares e pré instalação de 

aquecimento. Refª. 8495 

Apesar da maior parte das transcções imobiliárias ter 

lugar na cidade de Leiria e Marinha Grande, certo é 

que cada vez mais famílias pretendem encontrar um 

local mais calmo para residir e criar os seus filhos. 

Todos os números apontam para este crescimento de 

procura por imóveis em locais rurais, perto das  

cidades, mas com a simplicidade do campo. 

Se é uma destas pessoas, fique a saber que a  

Imosonho tem em carteira vários imóveis que lhe 

oferecem estas condições: mais tranquilidade com 

maior usufruto da natureza no seu estado natural. 

Inúmeras são as possibilidades de poder vir a residir 

em locais com estas características. 

Contacte-nos e venha saber quais! 

        João Cordeiro, CEO da Imosonho 

 

Moradia T5, logradouro e jardim 

> Marinha Grande 

Moradia de 3 pisos, em construção. 5 quartos com  

roupeiros, 3 com varanda. 3 wc´s, sala com recuperador de calor e 

varanda, cozinha com terraço e equipada, despensa, lavandaria e 

acesso à cave. Estores eléctricos. Pré-instalação de  

aquecimento ou ar condicionado, painéis solares para águas quentes 

sanitárias, aspiração central a funcionar com glutão.  

Garagem e arrumos. Logradouro e jardim.  

Porta de entrada de segurança, portão e cancela de acesso à  

moradia com automatismo. 

Área útil: 333 m2. Refª. 8527 

230.000€ 

 

 

175.000€ 

 

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

Refª. 8557 

preço sob consulta 



A DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor - defendeu a reposição da taxa do IVA em 

6% para toda a energia, vincando que a taxa intermédia 

de 13% “não é suficiente” para compensar “todos os 

sacrifícios” dos consumidores.  

“Não vemos razão para um serviço essencial como a 

energia continuar a ser taxado a 23%. E, somos claros, a 

taxa intermédia de 13% não é suficiente para compensar 

todos os sacrifícios enfrentados pelos consumidores.  

Os portugueses só vão aceitar e compreender que a 

redução seja para os 6% e para toda a energia  

doméstica: eletricidade, gás natural e gás engarrafado, 

utilizado sem opção de escolha por 70% das famílias 

portuguesas”, disse, em comunicado, a DECO. 

A DECO referiu que, em 2011, o Governo fez um  

acordo com a ‘troika’ (credores internacionais), através 

do qual Portugal recebia 78 mil milhões de euros em 

troca de assegurar a “boa saúde” das contas públicas.  

Com este acordo, os portugueses passaram a pagar 

23% de IVA na eletricidade e no gás natural.  

“Sete anos depois, o IVA continua no máximo, uma 

medida com grande impacto na carteira e na qualidade 

de vida das famílias”, sublinhou a associação.  

Para a DECO, a discussão sobre a redução do IVA da 

energia pelos partidos políticos “não é nova”, mas “foi 

sempre afastada” na aprovação dos Orçamentos do 

Estado.  

         

MORADIA T3  
> Marinha Grande  

Moradia individual, composta por 

sala de estar, sala de jantar, cozinha, 

2 wc´s, 3 quartos. Anexos, sótão 

para arrumos e terreno com  

poço.  Refª. 1273 

APARTAMENTO T2  
> Marinha Grande  

Apartamento em condomínio  

fechado. 2 quartos com roupeiros e 

um com varanda, 2 wc´s e cozinha 

equipada. Sala com recuperador de 

calor e varanda com churrasqueira. 

Aquecimento e ar condicionado. 

Refª. 8584 

Moradia individual V3+1 
com logradouro, jardim e terreno 

Venha descobrir esta magnífica moradia em Milagres 

com 2 pisos com sala de estar, sala de jantar, cozinha 

equipada, despensa e varanda/terraço com  

churrasqueira e forno, 4 wc´s, 4 quartos, 3 com  

roupeiro, 1 em suite com closet. Sala com terraço e 

acesso ao sótão com arrumo. Cave com sala, casa de 

máquinas com cilindro. Garagem para 4 carros e 2 

portões com automatismo.  

Painéis solares, vidros duplos com rutura térmica e 

oscilobatente, estores eléctricos, alarme, sistema de 

som, cofre e aspiração central são algumas das mais 

valias desta moradia.  

Logradouro com jardim, quintal, telheiro,  

capoeira, canil e furo de água.   

Área Útil 354 m². 

125.000 € 

102.000 € 



Havia 35,7 mil empregos no setor 

imobiliário, no final de junho. É quase 

o dobro do que se registava no  

mesmo período de 2015, ano em 

que o imobiliário começa a despertar 

depois da crise. 

O imobiliário está em alta. Os preços 

sobem, as transações aumentam, 

mas o número de pessoas que  

trabalham na compra, venda e  

arrendamento de imóveis disparou. 

Está em máximos de 2011, ano em 

que a troika chegou 

a Portugal. Havia 

35,7 mil empregos 

no setor imobiliário, 

no final de junho, de 

acordo com os cálculos do Jornal de 

Negócios, com base nos dados do 

Instituto Nacional de Estatística 

(INE). É quase o dobro do que se 

registava no mesmo período de 

2015.  

O jornal sublinha que a pujança do 

mercado de trabalho neste setor é 

visível desde esse ano, mas  

intensificou-se em 2018. No segundo 

trimestre deste ano, o imobiliário 

registou a maior variação absoluta 

homóloga de postos de trabalho 

desde que a série começou em 

2011. O setor somou mais 8,3 mil 

empregos face ao mesmo período de 

2017, disparando mais de 30%.  

Há um forte aumento nas profissões 

que lidam com a compra, venda e 

arrendamento (apenas longa dura-

ção) de bens imobiliários, assim 

como a mediação e avaliação  

imobiliária e a administração de 

imóveis, sejam estes residenciais ou 

não residenciais. 

No entanto, os 

números totais 

podem ser ainda 

mais expressivos 

já que os dados do INE não inclu-

em o alojamento local e a promoção  

imobiliária. 

Apesar do crescimento acelerado, à 

boleia da escalada dos preços, 

o Negócios lembra que este continua 

a ser um setor que pesa muito pouco 

no mercado de trabalho. É dos que 

cresce a um ritmo mais elevado (em 

termos percentuais), mas não chega 

a 1% do mercado.            

               

 

Leiria > Marinha Grande 

Moradia individual em Picassinos com duas salas, cozinha, 

duas casas de banho, três quartos, garagem, arrumos,  

páteo e quintal. Área Útil 127 m². 

Refª. 8576 

 

 

Leiria > Marinha Grande 

1º Andar com sala de jantar, sala de estar com fogão de sala, 

cozinha, despensa, casa wc, 3 quartos, 1 em suite e todos 

com varanda. R/C com cozinha equipada , sala, wc,  

2 quartos, 1 deles com roupeiro, casa de máquinas e  

garagem para 3 carros com portão automático. Telheiro no 

logradouro com churrasqueira e forno, jardim, terreno,  

capoeiras, arrumos.  Área Útil 400 m². Refª. 8572 

 

 

Apartamento T2 

147.500 €  

185.000 €  



Imosonho   News 14 Setembro/18 

A portaria do governo publicada Diário da 

República fixa o preço da botija de gás,  

18 euros, no projeto-piloto que vai arrancar até 

ao final do ano. 

O projeto-piloto avança em 10 municípios. 

Será  dada prioridade aos concelhos do interior, 

sem gás natural e com população envelhecida. 

Cada botija vai custar 18,33 euros, no caso 

do gás butano, ou 17,04 euros, para o gás  

propano. Por mês, cada família vai ter direito a 

duas botijas de gás, com a tarifa solidária, mas 

se a família tiver mais de quatro pessoas, o 

> Marinha Grande  

Moradia de RC com 3 quartos, sendo um deles em suite. Sala com recuperador de calor, 

cozinha equipada. Garagem com portões automáticos, churrasqueira e logradouro. Estores 

elétricos, painel solar com cilindro para águas domesticas, pré-instalação de aquecimento e 

de ar condicionado e aspiração central completa. Área útil:  159 Refª. 8516 

 

 

 
 

Marinha Grande > Vieira de Leiria 

 

Moradia T3, de 3 pisos. Sala com varanda, cozinha equipada ,  

marquise, 3 wc´s, 3 quartos com roupeiro e varanda, um deles em 

suite. Cave com garagem.  Área útil:  152 

Refª. 8519 

147. 000 € 

limite sobe para três botijas mensais. 

Podem beneficiar da tarifa solidária, mais de 

780 mil famílias em situação de carência  

socioeconómica, ou que já são apoiadas pela 

tarifa social de energia elétrica. 

O governo justifica a medida com os preços 

no mercado, demasiado elevados, em  

comparação com os valores praticados em  

Espanha.  

O projeto-piloto vai ser testado durante um 

ano, mas antes de se avançar, falta ainda  

definir os 10 municípios, sendo que Coimbra já 

disse estar interessada. Falta também abrir o 

concurso às empresas, que vão ter 60 dias para 

manifestar o interesse.                

                          Fonte: TSF 

70.000 € 

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 

200. 000 € 


