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Terminou o verão e com ele o período mais concorrido da nossa 
urbanização. A APROSOL empenhou-se para que este ano 
houvesse diversas iniciativas para os seus associados, familiares e 
visitantes da urbanização e foi com agrado que constatou o sucesso 
dessas actividades. Em simultâneo a ciclovia, o disfibrilhador, a 
recuperação de passadiços e de calçadas e a revitalização dos 
espaços ajardinados foram áreas de intervenção que a APROSOL 
pretendeu concretizar até à chegada do mês de Agosto. Nem tudo se 
conseguiu fazer, mas muito foi feito. Esta dinâmica de revitalização 
da urbanização irá continuar e, espera-se, ter ainda muitas mais 
benfeitorias até ao próximo verão. O plano de pormenor continua 
em execução e os contactos com a Câmara Municipal de Grândola 
mantêm-se no sentido de encontrar soluções de agrado para todas 
as partes. 
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Eleições

O mandato dos actuais Corpos Sociais da APROSOL termina no final 
do presente ano e a Assembleia Geral com poderes eleitorais terá 
lugar no próximo dia 20 de Dezembro. De acordo com os estatutos 
da APROSOL (disponíveis em www.aprosol.pt) as lista de candidatos 
deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até 

30 dias antes da Assembleia Eleitoral. A actual Direcção irá apresentar 
uma candidatura para o próximo biénio, mas os associados da 
APROSOL são convidados a apresentarem listas alternativas, se assim 
o entenderem. Em breve serão divulgada(s) a(s) lista(s) concorrentes e 
os respectivos programas e orçamentos de gestão para 2015.

Editorial

A Câmara Municipal de Grândola está a promover a discussão do 
Plano Director Municipal e o futuro turístico da região é um dos 
aspectos que tem vindo a ser discutido. É com satisfação que a 
APROSOL constata que o turismo residencial é uma das grandes 
opções, pois a urbanização de Soltroia constitui, provavelmente, o 
mais importante núcleo desse tipo de turismo dentro do Concelho 
de Grândola. O turismo residencial, ou de segunda habitação, (como 
é o caso de SOLTROIA), tem uma importante influência na economia 
da populações vizinhas, sendo de apoiar todas as iniciativas que 
permitam consolidar este tipo de turismo. SOLTROIA é o maio 
empregador da região e, nesse sentido, a APROSOL espera da 
Câmara Municipal de Grândola e da Junta de Freguesia do Carvalhal o 
apoio institucional para a concretização do objectivo de valorização 
patrimonial da urbanização de Soltroia, através da implementação 
de um regime de acessos condicionados.

A Direcção da APROSOL



TRANSFER - parceria SGS, Car

A APROSOL agradece à SGS, Car a parceria que permitiu a concretização 
do TRANSFER Soltroia-Comporta-Tróia durante o mês de Agosto.
Foi uma iniciativa de grande impacto e visibilidade que contamos repetir.

As actividades de verão que a APROSOL promoveu e que 
tiveram lugar predominantemente durante o mês de Agosto 
foram muito bem acolhidas pelos nossos associados, familiares 
e visitantes. As aulas de ténis e os passeios de bicicleta tiveram 
uma boa afluência, apesar de alguma dificuldade na divulgação 
dessas iniciativas, mas o maior sucesso foi o TRANSFER 
Soltroia-Comporta-Tróia que a APROSOL promoveu, em 
parceria com a SGS, Car. A oficina e o aluguer de bicicletas 
continuam a ser um sucesso e após estes dois anos de 
ocorrência, pode dizer-se que já são uma tradição de Verão.

Fim do Verão - actividades

Vandalismo

Nestes meses de Julho e Agosto repetiram-se algumas cenas de 
vandalismo dentro da urbanização. Infelizmente, estas atitudes 
começam a ser frequentes todos os verões e resultam em custos 
de manutenção elevados. Este verão foram vandalizadas palmeiras 
(algumas delas acabadas de plantar), jardins, 21 candeeiros de 
iluminação pública, os campos de ténis e de futebol, foram pintados com 

graffitis diversas paredes, caixotes de lixo, máquinas de pagamento do 
estacionamento  muros. A reparação destes danos envolverá custos 
significativos para a APROSOL, pelo que se pede a todos os proprietários 
que sensibilizem os seus filhos e visitantes adolescentes para evitarem 
este tipo de comportamento. 



Plano de Pormenor e Beach Club

Landscape - Serviços de Jardinagem 
Descontos para Associados da 
APROSOL

O plano de pormenor da UNOP 6 continua em execução e em breve 
haverá novidades. Os subarrendatários do Beach Club continuam sem 
proceder ao pagamento das rendas desde Novembro de 2013 e está em 
curso um processo judicial para resolver essa situação que muito tem 
prejudicado a APROSOL.

A APROSOL e a empresa de jardinagem LANDSCAPE, a quem a 
APROSOL adjudicou em 2014 a manutenção do espaço público da nossa 
urbanização, negociaram uma parceria que prevê descontos e serviços 
especiais para os associados da APROSOL com o pagamento das taxas 
de infraestruturas em dia. A empresa LANDSCAPE pretende angariar 
um número significativo de clientes individuais em SOLTROIA e, para 
tal, está a oferecer descontos e preços promocionais aos associados da 
APROSOL. Aproveite, peça um orçamento.
Trata-se de mais uma vantagem que a APROSOL negociou para os 
seus associados, com o objectivo de reduzir os custos de manutenção 
das habitações individuais e dos condomínios. Para mais informações 
contacte a Landscape pelos números 214569530 
ou 919715179 (Eng.ª Sónia Ferreira - responsável 
técnica pelo sector de SOLTROIA). 

Continua em curso a recuperação das áreas jardinadas da urbanização. 
Foram colocadas cerca de 100 palmeiras novas e outras mais serão, 
em breve, colocadas. A empresa Landscape, que trata dos nossos 
espaços exteriores, contribuiu com 100 palmeiras e alguns proprietários 
contribuíram com outras através do programa “apadrinhe uma 
palmeira”. Infelizmente, muitas palmeiras morreram entretanto, pelo 
que a APROSOL exorta os proprietários que tiverem disponibilidade 
para aderirem ao programa “apadrinhe uma palmeira”, oferecendo uma 
palmeira que será plantada em seu nome.

Jardinagem

Aquisição do Beach Club

O processo de aquisição do Beach Club tornou-se mais complicado 
do que aquilo que estava inicialmente previsto, porque tem havido 
algumas dificuldades em fazer o registo da propriedade. A Direcção 
da APROSOL acredita que será possível fazer essa aquisição 
e considera que ela é essencial para a concretização dos seus 
objectivos. No entanto, dadas as dificuldades e o tempo entretanto 
decorrido, a APROSOL decidiu devolver o dinheiro que tinha 
recebido, para esse efeito.

Ciclovia - inauguração

No passado dia 13 de Agosto teve lugar a inauguração da Ciclovia de 
Soltroia que contou com a presença do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola e do senhor Presidente do Conselho de 
Administração da Infratroia, bem como de outros ilustres convidados. 

Esta infraestrutura, muito apreciada pelos associados da APROSOL, 
contou com o apoio financeiro da Infratroia, que financiou cerca de 
metade dos seus custos, e da empresa Versus que a executou a preço 
de custo.



Contactos Úteis

Disfibrilhador -Programa de Disfribilhação Automática Externa (DAE)

No passado dia 13 de Agosto teve lugar em Soltroia um exercício de 
simulação do equipamento DAE disponibilizado pela empresa DAE 
Express. O exercício foi uma oportunidade para constatar a prontidão 
deste serviço.

Cartão de Membro

A APROSOL criou um cartão de membro para distribuir 
pelos associados com o pagamento das taxas de 
infra-estruturas em dia e que possibilitarão o acesso 
a diversas iniciativas, bem como diversos descontos. 
Informe-se junto da APROSOL ou no site www.
aprosol.pt.

Passadiço de acesso à Praia - Beach Club

Não obstante este passadiço não ser propriedade da APROSOL, estamos a procurar apoios privados e públicos, 
nomeadamente através de programas da comunidade europeia, para reabilitação deste acesso à principal praia 
de Soltroia.

GNR - Comporta - 265 497 232
GNR - Tróia - 265 499 610
GNR - Grândola - 269 450 280
Beach Club - 939 552 505
C. Paroquial Comporta - 265 497 207
Junta Freguesia Carvalhal - 265 497 112

C.Saúde Grândola - 269 450 190
Hos. Lit. Alentejano - 269 818 100
Hospital Santiago - 265 509 201
Bombeiros Grândola - 269 498 450
Infratróia - 265 110 726
Ferries - 265 235 101


