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Regras orientadoras aplicáveis ao edificado da Frente Ria da 

Costa Nova    

 

 

 

Artigo 1.º 

Âmbito material 

O presente articulado estabelece as principais regras e orientações a que devem 

obedecer as operações urbanísticas de intervenção no edificado da Frente Ria da Costa 

Nova com vista à sua salvaguarda e valorização, sendo determinantes para a assunção 

da opção privilegiada por um espaço de qualidade residencial e vivencial dotado de uma 

forte referência e identidade histórico-cultural.  

 

Artigo 2.º 

Âmbito territorial 

Este articulado aplica-se ao conjunto com interesse, não classificado, denominado 

“Palheiros da Costa Nova”, identificado e delimitado na Planta do Património Cultural do 

Concelho de Ílhavo que constitui o anexo 3 da Delimitação de Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) e Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Simples de Ílhavo, cujo extrato 

faz parte integrante do presente documento. 

 

Artigo 3.º 

Imóveis com interesse 

1. Os imóveis com interesse são os identificados na planta referida no artigo anterior. 

2. Estes edifícios devem ser integralmente protegidos, preservando as suas 

caraterísticas arquitetónicas e construtivas interiores e exteriores, a sua forma e 

ocupação do espaço, bem como todos os elementos que contribuem para a sua 

singularidade como elemento notável do património arquitetónico. 
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3. Constituem exceções ao referido no número anterior a introdução de soluções 

arquitetónicas que permitam dotar o espaço de melhores condições de higiene, 

conforto e segurança. 

4. Nos casos em que os espaços interiores não permitam a introdução das condições 

referidas no ponto anterior, admite-se a anexação de volume que complemente a 

exiguidade do espaço do edifício. 

5. O novo volume a implantar nos termos do número anterior deve ser executado 

atendendo a uma linguagem contemporânea que permita uma leitura clara da 

metamorfose construtiva implantada, utilizando proporções, escala, cor e textura que 

facilite uma simbiose sem efeitos nefastos, não devendo exceder a altura da 

edificação principal. 

6. Quando a parcela em que está implantado o edifício tenha frente para a Av. de José 

Estêvão/Calçada do Arrais Ançã e para a Av. da Belavista e possua dimensões 

capazes, poder-se-á admitir um complemento construtivo com as seguintes regras: 

a. O uso será habitacional; 

b. O volume confinante com a Av. da Belavista respeite o respetivo regime de 

edificabilidade definido no Plano Diretor Municipal (PDM) de Ílhavo e, 

concomitantemente, não ponha em causa a preservação do edifício 

confinante com a Av. de José Estêvão/Calçada do Arrais Ançã nos termos do 

presente artigo; 

c. O elemento de ligação entre os dois corpos não pode exceder um piso. 

7. As operações urbanísticas devem integrar: 

a. Um estudo de salvaguarda do edifício existente em termos estruturais, 

sempre que esteja prevista qualquer remodelação; 

b. Um estudo de impacte da intervenção proposta nas edificações envolventes, 

sempre que tal se justifique. 
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Artigo 4.º 

Imóveis não abrangidos no artigo 3.º 

1. As intervenções nos imóveis não abrangidos no artigo anterior devem respeitar o 

respetivo regime de edificabilidade definido no PDM, sendo possível a sua 

demolição. 

2. A construção de novos edifícios, bem como a alteração ou remodelação dos 

existentes, deve respeitar o respetivo regime de edificabilidade definido no PDM, 

com especial cuidado de enquadramento no conjunto urbano em que se integram. 

 

 

Artigo 5.º 

“Recoletas” 

1. Para efeito do presente normativo, entende-se por “recoletas” as pequenas 

construções existentes no tardoz das edificações principais, tradicionalmente 

arrendadas durante a época balnear, passíveis de utilização independente. 

2. Sempre que existam “recoletas” com condições para uso habitacional nos termos do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) e passíveis de utilização 

independente nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 66.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), será possível a sua requalificação. 

3. A ampliação das “recoletas” existentes só será possível quando destinada a dotar as 

mesmas de condições de habitabilidade nos termos do RGEU. 

4. Não será possível a construção de novas “recoletas”. 

5. Não será possível o estabelecimento do regime jurídico de propriedade horizontal 

para constituição de “recoletas” como frações autónomas. 

6. As “recoletas” poderão ainda albergar a ampliação do programa habitacional do 

edifício principal, nas condições do RGEU. 

 

 


