
Inf 04.Casas de banho públicas 

✓ Sanitários Fanhões – Parque Infantil 

Espaço muito degradado, está sinalizado pela ocorrência OC-OB 027 mas necessita de uma 
intervenção de fundo com recurso a um estudo e projecto, que iremos desenvolver no segundo 
semestre de 2018. Entretanto está prevista um intervenção mínima para retirar vidros partidos, 
torneira danificadas e manter o espaço em funcionamento até que seja realizada a obra 
pretendida.    

 

✓ Sanitários Fanhões – Travessa do Prior 

Espaço que teve intervenção na canalização e torneiras dos urinóis e lavatórios para evitar 
algumas percas de água existentes, obra realizada pela OC-OB 037. 

 

✓ Sanitários Ribas de Baixo 

Espaço encerrado à população há pelo menos 3 anos foi reaberto a 1  de janeiro de 2018 após a 
realização de algumas obras OC-OB 075 na canalização que impossibilitavam a sua abertura. Com 
a celebração de um protocolo de cooperação para a reabertura das casas de banho de Ribas de 
Baixo a partir de 1 de Janeiro de 2018 pelo valor de 318,00€ anuais ajustando a avença do serviço 
ao valor cobrado pela Junta de Freguesia por taxas de ocupação de espaço e públicidade ao 
establecimento de que é proprietária o Café Central de Ribas de Baixo e mantendo este espaço 
público ao serviço da população.  

 

✓ Sanitários Ribas de Cima 

Espaço encerrado à população há pelo menos 3 anos foi reaberto em dezembro de 2018 após a 
realização de obras  OC-OB 016 na reabilitação do Chafariz e Lavadouros de ribas de Cima, em 
que a casa de banho sofreu uma intervenção de reabilitação e foi aberta à população. 

 

✓ Sanitários de Casainhos 

Verificamos que os urinóis de Casainhos não tinham água onde o cheiro era naseabundo porque 
continuavam a ser utilizados, um caso de saúde pública e de total despreocupação e abandono. 
Colocamos de imediato torneiras temporizadas e espalhadores para os 4 urinóis existentes e 
requalificamos o espaço com pequenas manutenções de pintura e reparação pela obra OC-OB 
003. 

 

 


