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Mais do que nunca, a sua casa em primeiro lugar!
More than ever, your house comes first!

N A S C E N T E  &  P O E N T E
—

A tranqui l idade do Douro em sua casa
Douro r iver ’s  tranqui l i ty in your home
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Imolimit em Lisboa
Imolimit in Lisbon
O Parque das Nações, pioneiro na requalificação da 
capital, continua a ver nascer novos projetos. 

A Imolimit está a desenvolver nessa zona um novo 
loteamento que contempla áreas comerciais, de serviços 
e apartamentos turísticos, num total de 31 000 m2 de 
área acima do solo. Prepara-se, assim, a chegada da 
Imolimit a Lisboa. Não perca os detalhes e acompanhe 
os desenvolvimentos do novo projeto nas nossas redes 
sociais.  

Parque das Nações district, the capital’s urban 
rehabilitation pioneer, keeps seeing new projects come 
to life. Imolimit is developing a new parcel of 31 000 m2 
of above ground land in the area that will include spaces 
for businesses, services, and apartments dedicated 
to tourism. Therefore, Imolimit’s arrival to Lisbon is 
underway. Don’t miss out on the details and follow the 
project’s developments on social media.

Breve | Side note
A nova vida dos Panorâmicos
Panorâmico’s new life
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Breves | Side notes
—

UNLimit weekend
Viana do Castelo foi a sede do UNLimit weekend de 2020.  
A reunião anual dos quadros da Imolimit decorreu no dia 11 
de outubro e contou com a presença do novo departamento 
de Comunicação e Compliance que apresentou um conjunto 
de estratégias de melhoria para 2021. Entre os assuntos em 
foco, destacaram-se o RGPD (regulamento de proteção de 
dados), o SQUIM (sistema de qualidade), uma APP dedicada à 
gestão de tarefas e o sistema de avaliação e desempenho dos 
colaboradores. A criação do novo departamento é mais um 
passo na concretização da política da Imolimit, promovendo o 
aumento da qualidade e o desempenho da equipa.

Viana do Castelo was the chosen location for the UNLimit 
weekend in 2020. The annual Imolimit staff meeting happened 
on October 11th, where a number of improvement strategies 
for 2021 were announced by the brand-new Communication 
and Compliance department. Among the key points discussed, 
RGPD (data protection regulation), SQUIM (quality control 
system), a task management app, and the staff performance 
evaluation system stood out. The addition of a new department 
means one more step towards fulfilling Imolimit’s vision, which 
prioritizes quality and the team’s performance.

facebook.com/imolimit instagram.com/imolimit
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Parceria | Partnership
—

Unir: proteger  
é também reunir 
Unir: to gather  
is to care 

Breve | Side note
—

A nova vida do  
Nascente e do Poente 
A new life begins at 
Nascente and Poente
Já escriturámos!

Foi em 2007 que o arquiteto Rogério Cavaca começou 
a projetar os primeiros edifícios da Imolimit. A vida do 
Nascente e do Poente ganha o seu primeiro fôlego com 
o arranque das obras no final de 2017 e é indissociável do 
compromisso de valorização da área urbana envolvente. 
Com 36 e 11 frações respetivamente, o Nascente e o Poente 
redefinem o diálogo entre o rio Douro e as habitações. 

É a conclusão deste projeto desafiante que celebramos com 
as escrituras a decorrer continuamente desde dezembro de 
2019 e em fase de conclusão. 

Uma nova etapa para os residentes redobra a nossa 
motivação e constitui um verdadeiro incentivo na valorização 
de espaços urbanos tais como a Arrábida do Porto.

Deeds are signed!

Back in 2007, the architect Rogério Cavaca started to sketch 
Imolimit’s first group of buildings. Nascente and Poente had 
their first breath with the beginning of construction at the 
end of 2017 which undoubtedly reiterated the commitment 
in adding value to the surrounding urban area. All of the 
36 and 11 units in the Nascente and Poente, respectively, 
redefine how the Douro river and the surrounding houses 
compliment each other. 

We are now celebrating the end of this challenging project 
with the contract signings happening since December 2019 
and now reaching their final stage. 

The new chapter in the residents’ lives doubles our 
motivation and it represents a real incentive for the 
improvement of urban spaces such as Arrábida do Porto.

Celebrámos no dia 8 de Abril o sucesso da campanha de 
solidariedade destinada ao apoio dos profissionais de saúde 
e da proteção civil nos concelhos do Centro e Norte do país. 
A Imolimit juntou-se à UNIR Portugal e foram distribuídas 
7.266 unidades de óculos de proteção individual aos 
municípios de Aveiro, Gondomar, Ílhavo, Matosinhos, 
Oliveira do Hospital, Ovar, Viana do Castelo e Vila Nova 
de Gaia. Agradecemos a todos aqueles que connosco 
reafirmaram o sentido de uma atuação conjunta e solidária, 
objeto desta campanha.

On April 8th we celebrated the positive outcomes of the 
solidarity campaign in support of health professionals 
and the civil protection force operating the centre and 
the northern regions of the country. Imolimit joined UNIR 
Portugal to deliver 7.266 pairs of protection glasses to the 
cities of Aveiro, Gondomar, Ílhavo, Matosinhos, Oliveira 
do Hospital, Ovar, Viana do Castelo and Vila Nova de Gaia. 
We are grateful to all those who reaffirmed a sense of joint 
supportive action with us, hence achieving the purpose of 
this campaign. 

—

Las Kasas: a decoração na nossa casa 
Las Kasas: interior design at our home
Um dos grupos de decoração de referência no ramo 
do mobiliário nacional, aceitou o convite da Imolimit: 
disponibilizamos o apartamento modelo do Nascente para 
uma proposta audaciosa de decoração que dialogasse com a 
dimensão e a leveza de linhas do empreendimento. 

Com o terraço orientado a sul, as áreas da sala e da suite 
deste T1 receberam as peças de design contemporâneo que 
acentuam a harmonia e amplitude características do edifício.

Venha conhecer!

A leading group in the national furniture design sector accepted 
the Imolimit invitation: we handed over Nascente’s standard 
model apartment looking for a bold decoration pitch that would 
match the dimensions and lightness of the estate project. 

With its south-facing rooftop, the living room and the suite areas 
of this one bedroom apartment embraced the contemporary 
design pieces which accentuated the harmony and the ample 
nature of the building. 

Come for a visit!
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Evento | Event
—

Experience Day 
Panoramic Showcooking
O Poente foi palco de ligações improváveis: sob a égide 
do rio Douro, uniram-se a arquitetura e a gastronomia 
no showcooking organizado pela Imolimit no passado 
dia 31 de julho. O chef Hélio Loureiro relembrou esta 
ligação na qual o espaço que habitamos determina as 
atividades mais simples e quotidianas. 

Autor de mais de 16 livros dedicados à culinária e à 
enologia, incontornável presença da arte gastronómica 
portuguesa, Loureiro dirigiu mais um Experience Day 
com a proposta de uma ementa inspirada no pôr do 
sol do Poente. Quatro receitas foram especialmente 
concebidas para desfrutar das extensas varandas 
viradas para a foz do Douro. Para acompanhar o 
diálogo revigorante entre habitação e confeção, basta 
aceder às nossas redes sociais onde partilhamos, não 
só as receitas, mas todo o registo audiovisual de mais 
um Experience Day da Imolimit.

Poente was the stage of an unlikely duet: under the 
aegis of the Douro river, architecture and gastronomy 
united for a Showcooking organized by Imolimit on July 
31st. Chef Hélio Loureiro reminded us that the space 
we live in determines the simplest, most mundane 
activities. 

Author of more than 16 books dedicated to culinary 
and oenology the central figure of the Portuguese 
gastronomy, Loureiro conducted another Experience 
Day and proposed a menu inspired by the Poente’s 
sunset. Four recipes were specially conceived to soak 
up the view from the large balconies watching over the 
Douro’s mouth. For Imolimit’s Experience Day video 
with this wonderful conversation and the detailed 
recipes of Chef Hélio Loureiro please visit our pages 
on social media.

Pão recheado 
de queijos 
aromatizado  
com tomilho
—
350g de queijo da ilha de São Jorge 

200g de queijo Milhafre cortado em 
cubos

100g cebola branca 

50g de cebola crocante 

50g de aipo (talo) 

100g de alho-francês parte branca

1 colher de sopa azeite extra virgem 

4 dentes de alho

2 dl de natas

½ colher de pimenta preta 

2 pão rustico redondo grande  
(cerca de 500g)

50g de tomilho

1.  Leve ao lume o azeite com a cebola 
em meias luas muito finas, o alho 
picado, o alho francês em rodelas 
muito finas, o aipo em cubos 
muito pequenos, e deixe alourar 
ligeiramente;

2.  Leve ao lume as natas, deixe levantar 
fervura e acrescente os cubos, 
polvilhe com a pimenta preta , natas, 
acrescente os cubos de queijo e 
deixe derreter o queijo lentamente;

3.  Corte uma tampa na superfície do 
pão e retire todo o miolo;

4.  Coloque metade do miolo do pão no 
estufado de alho francês, cebola e 
aipo;

5.  Envolva o queijo derretido com o 
estufado e pão e recheie o pão;

6.  Leve ao forno aquecido a 200ºc; 

7.  Deixe no forno durante dez minutos.

Cheese stuffed 
bread with  
thyme infusion

—
350g São Jorge island cheese 

200g Milhafre cheese (cubed) 

100g white onion 

50g crispy onion 

50g celery (stem) 

100g leek (white stem) 

1 tablespoon of extra-virgin olive oil 

4 garlic cloves 

2 dl table cream 

½ tablespoon of black pepper 

2 big round rustic bread  
(500g approx.) 

50g thyme

 
1.  Add the olive oil to a heated pan 

with the half-moon fine onion slices, 
minced garlic, fine leek slices, celery 
in small cubes then let everything 
become slightly golden.

2.  Add the table cream and wait until 
it bubbles up, then add the cheese 
cubes, sprinkle the black the pepper 
and let the cheese melt slowly;

3.  Cut off the top part of the bread and 
remove the crumb;

4.  Place half of the bread crumb on the 
leek, onion and celery stew;

5.  Wrap the melted cheese and the 
stew together and stuff the bread;  

6.  Place it in the oven on 200ºc heat; 

7.  Let it cook for 10 minutes.

Siga-nos nas nossas redes sociais:
Follow us on our social media:

facebook.com/imolimit instagram.com/imolimit
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Dourada no sauté 
com funcho e 
ratatouille
—
2 filetes de dourada com 140g cada 

40g de funcho fresco 

1 colher de chá de grãos de mostarda

1 colher de sobremesa de azeite 

Sumo de 1 limão

Pimenta preta qb

Grãos de mostarda qb

1.  Tempere os filetes de dourada com 
sumo de limão, pimenta preta moída 
e os grãos de mostarda;

2.  Leve ao lume um sauté com o 
azeite, coloque o funcho no fundo 
e disponha os filetes de dourada, 
abafe e deixe cozinhar por cerca de 
10 minutos.

Sea Bream on the 
sauté with fennel 
and ratatouille
—
2 sea bream fillets (140g each) 

40g fresh fennel 

1 teaspoon of mustard seeds 

1 dessert spoon of olive oil 

Juice of 1 Lemon 

Back pepper (as needed) 

Mustard seeds (as needed) 

1.  Season the sea bream fillets with 
lemon juice, back pepper grinds and 
the mustard seeds;

2.  Add the sauté and the olive oil to 
a heated pan, place the fennel at 
the bottom and arrange the seam 
breams fillets evenly, cover it, and let 
it cook for 10 minutes.

Mousse de abacate 
com camarão
—
2 abacates 

3 colheres de sopa de azeite 

2 colher de sopa de coentros picados 

Sumo de uma lima

Raspa de uma lima 

1 cebola roxa 

2 tomate cacho maduro 

Sal e pimenta preta 

150g de alface

300g de camarão cozido  

4 wraps

1.  Depois de descascado os abacates, 
corte-os em cubos. Numa taça junte 
aos abacates a raspa da lima, o sumo 
de lima, o sal, a pimenta preta, a 
cebola picada, os coentros picados, o 
tomate em cubos, o azeite e envolva 
tudo ;

2.  Tempere os camarões cozidos e 
descascado com sal, pimenta, sumo 
de lima e reserve;

3.  Coloque as folhas de wraps num 
recipiente de metal dando-lhe a 
forma de concha, pincele-o com 
azeite, coloque outro dentro para 
que fique enformado e leve ao forno 
a 200ºc para que fique tostado e 
com o formato de um cesto, retire-o 
e repita a operação para os outros;

4.  Recheie os cestos com a alface em 
juliana grossa( tiras cortadas com 
faca ) por cima a mousse de abacate 
e os camarões;

5.  Coloque no prato e sirva como 
entrada ou prato principal.

Avocado mousse 
with shrimp
—
2 avocados 

3 tablespoons of olive oil 

2 tablespoons of minced coriander 

1 lime Juice 

1 lime zest

1 red onion 

2 ripe vine tomato 

Salt and black pepper 

150g lettuce 

300g boiled Shrimp 

4 wraps

1.  After peeling the avocados cut them 
in cubes. Place them in a bowl and 
add the lime zest, lime juice, salt, 
black pepper, minced onion, minced 
coriander, cubed tomato, olive oil 
and mix them gently; 

2.  Season the boiled shrimp with salt, 
pepper, lime juice and let it rest;

3.  Place the wrap in a basket-shaped 
metal tray. Brush it with olive oil and 
use something at your disposal to 
help shape it. Cook it in the oven at 
200º C until it gets toasted and in 
the shape of a basket. Remove from 
the oven and repeat the process for 
the other;

4.  Stuff the basket with lettuce in thick 
julienne chops, placing the avocado 
mousse and the shrimp on top; 

5.  Arrange it on a dish and serve it as an 
appetizer or main course.

Ratatouille
—
400g de batata doce

50g de pimentos encarnados

50g de pimentos amarelos

50g de pimentos verdes

100 g de cebola

2 dentes de alho 

1 colher de sobremesa de azeite

100g de courgetes

100g de tomate chucha

1 colher de chá de sementes de 
coentros

Alecrim 

Pimenta preta

1.  Leve ao lume o azeite com os dentes 
de alho picados, a cebola em meias 
luas, o pimento em cubos, a batata 
doce em cubos, as ervas frescas, as 
sementes de coentros esmagadas e 
a pimenta preta moída;

2.  Deixe estufar muito lentamente 
durante 20 minutos depois de 
levantar fervura, vá abanando o 
tacho para que não queime;

3.  Coloque no fundo do prato e por 
cima coloque o peixe , decore com 
ervas aromáticas e regue com um 
pouco do suco do estufado.

Ratatouille
—
400g sweet potato 

50g red peppers 

50g yellow peppers 

50g green peppers 

100g onion 

2 garlic cloves 

1 dessert spoon of olive oil 

100g zucchini 

100g roma tomato 

1 teaspoon of coriander seeds 

Rosemary 

Black pepper 

 
1.  Add the olive oil to a heated pan 

with the minced garlic cloves, half-
moon onion, cubed peppers, sweet 
potatoes, herbs, smashed coriander 
seeds, and black peppers grinds;

2.  Let it stew very slowly for 20 minutes 
after it starts bubbling, shaking it 
once in a while so it doesn’t burn;

3.  Place the stew on the bottom of the 
plate, add the fish on top, decorate it 
with herbs and pour the remaining 
stew juice over the dish.
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Entrevista | Interview
—

Rodapé 
Arquitetos
Em plena zona histórica do Porto, o gabinete Rodapé 
Arquitectos destaca-se no panorama da nouvelle vague 
da arquitetura portuguesa contemporânea. O Grupo 
está sediado no célebre Cais das Pedras desde 2001, 
embora conte com uma vasta área geográfica de 
atuação que abrange a totalidade do território nacional 
e os PALOP. Tem-se afirmado como um gabinete de 
referência pela versatilidade de projetos, pelo senso 
estético e construtivo aliado ao papel de destaque que 
confere ao cliente final. 

A iniciativa deve-se a cinco finalistas do curso superior 
de arquitetura que em Agosto de 1994 fundaram 
o Grupo. Hoje apresentam um portefólio sólido e 
multifacetado no design e urbanismo, da arquitetura 
residencial ao projeto de equipamentos para a indústria, 
saúde e hotelaria. Diferenciando-se pela qualidade dos 
serviços, o Gaia Flats foi desenvolvido pelo gabinete 
Rodapé Arquitectos a convite da Imolimit e expressa 
a perspicaz atenção às necessidades e estilo de vida da 
sociedade atual, característica destes projectistas, que 
compreenderam o desafio de projetar no loteamento 
pré-definido onde se edificou o Gaia Flats.

At the heart of the historical Oporto, the offices of 
Rodapé Arquitectos stand out in the nouvelle vague 
sphere of contemporary portuguese architecture. The 
Group is based in the famous Cais das Pedras since 
2001, although its projects reach a vast geographical 
landscape including all the national territory plus the 
Portuguese-speaking African countries.The office has 
gained good reputation and praise for the versatility, 
aesthetic, and practical senses combined with a client-
centered philosophy. 

This endeavor is very much owed to five architecture 
graduates who have founded the Group in August 
of 1994. Today they stand next to both solid and 
multifaceted body of work in design and urbanism 
ranging from residential architecture to equipment 
design for the medical and hospitality industries. 
Setting themselves apart for the quality of their 
services, Rodapé Arquitectos took on the Imolimit’s 
Gaia Flats project in which they confirmed their 
sensibility to the needs of a modern society’s lifestyle. 
The Group understood the challenge of designing over 
an already subdivided parcel where Gaia Flats rose.

Qual o conceito que deu origem ao projeto Gaia Flats?

O edifício está inserido num loteamento, pelo que estávamos 
limitados pelas regras de implantação e construção pré-
definidas. Apesar disso procuramos fazer uma interpretação 
dos novos modelos de habitação e de tipologias adaptados 
a essas premissas, promovendo uma imagem formal 
contemporânea, com valorização da transparência, luz e 
amplitude dos espaços. 

O edifício tem basicamente dois alçados claramente 
diferenciados: o alçado poente é marcado pelas varandas 
contínuas e grandes vãos, enquanto o oposto assume uma 
linguagem mais urbana.

Qual foi o maior desafio ao projetar  
o edifício de habitação?

Estamos perante um lote com parâmetros urbanísticos 
perfeitamente definidos, havendo também a necessidade de 
responder ao programa estabelecido pelo cliente.

O maior desafio foi e é, tal como em todos os projetos, 
cumprir com os condicionalismos do local, correspondendo 
às expectativas do cliente, e com esse compromisso 
procurar um resultado que satisfaça de forma cabal todos 
os intervenientes, do ponto de vista funcional, formal e 
comercial.

Na qualidade de projetistas, o que destaca  
neste projeto?

Tivemos a felicidade de encontrar um interlocutor que 
reconheceu a importância de aliar à qualidade formal e 
espacial a qualidade construtiva e eficiência energética, que 
vem assumindo uma importância cada vez maior no atual 
panorama imobiliário.

Quais foram as prioridades na escolha dos acabamentos? 

Devido à sua localização e exposição solar, foram 
implementadas soluções de fachada ventilada, com recurso à 
utilização de materiais cerâmicos e vidro, com necessidades 
mínimas de manutenção. No interior optou-se pela 
neutralidade dos ambientes, tons claros e pavimentos em 
madeira.

Como é que consideram que o mercado  
de Vila Nova de Gaia recebeu este projeto? 

Julgamos que foi bem recebido, atendendo ao sucesso da 
comercialização.

What is the concept behind the Gaia Flats project?

The building is on a lotted parcel, so we were limited by the 
staking and predefined construction rules. Despite that we 
set out to make an interpretation of housing models and 
typologies adapted to the initial premise and that way push 
forward the formal idea of contemporary: preference for 
transparency, light, and ampleness. 

The building has essentially two differentiated elevations: 
the west elevation is defined by the elongated balconies and 
big spans, while the other assumes a more urban character.
 
 

What was the biggest challange  
designing the housing building? 

The parcel strictly defined urban planning parameters as well 
as the need to meet the program established by the client.

Therefore the biggest challenge was and always is, as with 
any project, to abide by the local restraints while satisfying 
the clients expectations, finding a result that will surely 
please all the intervenients from the functional, formal, and 
commercial perspectives.
 
 

As a designer, what would you highlight  
from this project?

We were lucky enough to find a person that mediated the 
process for us and was able to recognize the importance of 
allying the formal and spatial aspects to the construction 
quality and energy efficiency, which has been gaining 
incremental importance on today’s real estate industry.

What was prioritized when choosing the finishes? 

Due to its location and sun exposure, a solution with a 
ventilated façade was adopted using ceramic and glass 
materials with minimal maintenance needs. As for the 
interior of the building, the neutrality of ambiences, bright 
tones and wooden floors were the choices.

 

How do you think the project was received  
by the real estate market of Villa Nova de Gaia? 

We think it was well received, given the commercial success.
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As imagens de cada projeto são meramente ilustrativas.  
O texto desta brochura foi redigido segundo o novo Acordo Ortográfico.

All the images used on each project are for sampling purposes only.
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