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Newsletter #2

A Direcção da APROSOL continua a desenvolver a sua actividade com dois objectivos principais:
a criação e manutenção dum nível de qualidade de vida superior e a manutenção do valor patrimonial 
das propriedades dos seus associados. A aquisição do Beach Club e a transformação da urbanização 
num condominio privado, à semelhança do que acontece nas recentes urbanizações construídas 
em nosso redor, fazem parte da estratégia que as ultimas direcções definiram para atingir-se esses 
objectivos. Esta estratégia foi aprovada e ratificada em sucessivas Assembleias Gerais da APROSOL. 
Relativamente à aquisição do Beach Club o processo não se encontra tão avançado quanto a 
APROSOL gostaria, devido às dificuldades em proceder ao registo do correspondente lote e a alguns 
procedimentos administrativos que têm atrasado a concretização do negocio. No entanto, a Direcção
da APROSOL acredita que em breve poderá haver novidades.  
A transformação da urbanização em condomínio privado obriga à execução dum plano de pormenor,
o que é uma competência municipal. A APROSOL procurou ter um papel activo na execução desse plano 
e só recentemente, dia 11 de Julho, foi aprovado em sessão de Câmara o contrato que atribui à APROSOL 
as necessárias competências. O passo seguinte é encontrar projectistas com competências para tal, 
estando aberto o período de consulta.
Os interessados em apresentar propostas devem contactar a direcção da APROSOL. 
Para além destas iniciativas de fundo, a APROSOL continua a devolver actividades diárias de 
recuperação, manutenção e limpeza dos espaços exteriores, acções de vigilância e outras actividades 
para apoio aos seus associados e amigos, como sejam o posto de saúde, a recepção de correio e o 
atendimento. A defesa dos interesses da urbanização junto das entidade publicas é, também, uma 
actividade em que a Direcção da APROSOL se tem empenhado. 
Com o empenho da Direcção e dos funcionarios da APROSOL e contribuição de todos, através
do pagamento das suas taxas de infraestruturas, será possível manter e melhorar a qualidade
da nossa urbanização.
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Plano de
Pormenor

Actividades
de Verão

No passado dia 11 de Julho foi aprovado em sessão de Câmara o contrato que permite que a APROSOL promova 
a execução do plano de Pormenor da nossa urbanização. Em breve iremos proceder à adjudicação da execução 
deste plano. Os interessados em apresentar propostas deverão contactar a direcção da APROSOL.

Estacionamento Junto da Praia
Como habitual, este ano os proprietários continuam isentos do pagamento do estacionamento junto da 
praia. Para tal, deverão ter colado no interior do pára-brisas a bolsa plástica com o símbolo da APROSOL
e dentro dela o dístico de estacionamento. Só com a bolsa colada e o dístico no seu interior estará isento
do pagamento do estacionamento. Informe-se na APROSOL.
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Merchandising

Continuamos a promover a vigilância da Urbanização.
Para a segurança de todos é importante que todos os proprietários 
informem a APROSOL da identidade dos prestadores de serviços que 
frequentam as suas habitações (jardineiro, empregada
de limpeza, etc ...).

Segurança

Este ano, mais uma vez, está confirmada a presença do Diogo das Farturas 
na nossa Urbanização.
A APROSOL está a procurar promover actividades de Verão para os mais 
novos. Em breve poderá haver novidades.
Informe-se na APROSOL.
No dia 13 de Julho teve início o programa de actividades em Troia.
De 13 de Julho a 8 de Setembro haverá  diversas actividades ao ar livre.
Mais informações em www.troiaresort.pt.
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Nos escritórios da APROSOL, encontra-se à disposição dos 
nossos associados bonés, t-shirts e pólos com o logotipo da 
Aprosol. Estes produtos serão vendidos a preços próximos do 
preço de custo e as receitas servirão para financiar algumas das 
futuras iniciativas da Aprosol, como sejam as ligadas ao uso de 
bicicletas em Soltroia.



Beach
Club

Clicovias de Bicicletas

Os proprietários que já contribuíram para a aquisição do Beach Club podem usar 
gratuitamente a piscina. Para utilização das espreguiçadeiras da piscina esses 
proprietários podem usufruir dum preço especial.
Informe-se na APROSOL. 
 
Aquisição do Beach Club 
A APROSOL continua a desenvolver todos os esforços para adquirir o Beach Club. 
Enquanto não estiverem ultrapassadas as dificuldades administrativas que têm 
impedido esta aquisição, os montantes já disponibilizados pelos proprietários 
continuam imobilizados numa conta bancária a prazo. Continuaremos a dar conta 
dos desenvolvimentos desta aquisição.

Eis algumas das mais recentes iniciativas:
- Conclusão da vedação do limite Sul, para aumentar a segurança contra a intrusão
na Urbanização (figura.1);
- Reabilitação do sistema de iluminação do circuito de manutenção;
- Recuperação do parque infantil;
- Recuperação de taludes e de rotundas (figura. 2);
- Colocação duma nova sinalética na Urbanização (figura.3).
Em curso estão outras iniciativas, como por exemplo a recuperação do passadiço de acesso 
à praia, em parceria com o concessionário da Praia. Estamos, também, a recuperar alguns 
sistemas de bombagem e de rega que deixaram de funcionar correctamente e que causaram 
a baixa do nível de água de alguns lagos e a secagem de algumas rotundas
e zonas ajardinadas. 

Resíduos Verdes

Posto de Socorro
Já abriu o posto de socorro. 
Funcionará todos os dias, até ao dia 25 de Agosto,
das 10h às 19h.

Como é visível em alguns pontos da urbanização, 
a Infratroia tem tido dificuldade em recolher os 
resíduos verdes que se acumulam junto dos caixotes 
de lixo. Estamos a tentar, junto da Infratroia, que 
sejam recolhidos esses resíduos antes do início
de Agosto.

Aguardamos a autorização e o apoio da Infratroia e da Câmara Municipal de Grândola 
para execução duma ciclovia em SOLTROIA. Queremos criar um banco de bicicletas 
para futura disponibilização junto dos  proprietários. Ofereça à APROSOL as bicicletas 
que já não utiliza, para que elas possam ser partilhadas por quem não tem nenhuma.
A partir do último fim de semana de Julho e até meados de Agosto, iremos ter o apoio 
dum mecânico de bicicletas para assistência técnica das bicicletas dos proprietários 
e amigos.
Aos domingos, junto das instalações da APROSOL, irá funcionar uma oficina de 
bicicletas, com preços especiais para os proprietários.

Finalmente, após grande insistência da APROSOL, foram colocados semáforos junto da entrada da nossa Urbanização (figura.4). Pelo facto 
agradecemos à Infratroia e à Câmara Municipal de Grândola. Para finalizar estes procedimentos de segurança, falta repintar as marcações
no pavimento, para o que também já solicitamos os bons ofícios dessas duas entidades. Esperemos que esta intervenção seja feita
em breve.

Obra Feita
e em curso

Semaforização

A APROSOL tem continuado a melhorar a qualidade do espaço exterior
da urbanização de SOLTROIA.



Experiências

1. Golfinhos no Sado, uma experiência inesquecível.
Embarque numa aventura única de plena comunhão com a Natureza. Uma viagem inesquecível no mini-cruzeiro
vai proporcionar-lhe um espectáculo verdadeiramente mágico: observar os golfinhos do Sado no seu habitat natural.

2. Centro Equestre, uma experiência diferente.
Uma referência no mundo equestre que proporciona a todos os apaixonados ou simpatizantes da modalidade várias provas
de hipismo de renome internacional que anualmente albergam os melhores cavaleiros do mundo, nomeadamente o Concurso
de Saltos Internacional - Atlantic Tour que se realiza anualmente.

3. Adega da Comporta, tradição e saber.
A Adega da Herdade da Comporta é um local verdadeiramente mágico que vale a pena visitar através uma descida à cave,
com prova de três vinhos por apenas dois euros, ou uma descida à cave com prova de cinco vinhos por cinco euros.
Em ambas está incluida uma visita guiada, experiência que aconselhamos vivamente.

4. Visite o Museu do Arroz. Cultura, história, lazer.
Com a sua reabertura vale ainda mais a pena fazer uma visita ao museu do Arroz e descobrir um pouco mais sobre a história
desta indústria. O Museu constitui um destacado equipamento cultural que consagra a orizicultura, tanto como tema central
na leitura da identidade da região, como factor de dinâmicas culturais positivas para as sociedades locais.

5. Ruínas Romanas, um passeio pelo tempo.
A partir de sábado as ruínas romanas de Tróia vão ser palco de um mercado romano. Contam com a presença de gladiadores, 
escravos, comerciantes, artesãos e músicos, entre outros, que darão vida às ruínas entre as 11:00 e as 17:00.
A entrada é gratuita para todos!

6. Troia está na rota do Golf
Um lugar incontornável para os apaixonados do Golf. Junto à aldeia da Comporta, com uma área de 145 hectares, Par 72,
desenhado por Tom Fazio, um dos mais conceituados arquitectos de campos de golfe do mundo, e pela European Golf Design. 
Este foi o campo escolhido para representar a candidatura portuguesa àRyder Cup 2018, um dos mais importantes eventos 
desportivos a nível mundial.

7 . ON TRÓIA
Existe uma variadíssima oferta de actividades de acesso livre, para todos os gostos e durante todo o dia!  Participe e desfrute
de actividades como: ginástica, workshops de surf, baptismos de mergulho, construções na areia, introdução equestre, música
ao vivo, teatros familiares, cinema ao ar livre... e muito mais!
Para mais informações consulte o Programa de Verão do troiaresort

8. Mergulhe no mundo do KiteSurf
Aprenda kitesurf de uma forma rápida, segura, consistente e divertida.
Desfrute das nossas ondas com a ajuda da TRÓIA KYTESURF-SCHOOL. 

Parcerias
JÁ SABE QUE PODE SEMPRE CONTAR COM VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA PROPRIETÁRIOS
Todos os proprietários têm direito a 10% de desconto no Casino de Troia - espectáculos, restaurante, spa,
entre outros - para isso basta que o solicitem o cartão junto da Aprosol. Fique atento aos próximos eventos.

Agenda
A não perder o humor irreverente de LX Comedy Club, dia 26 de Julho a animar o Casino de Tróia.
Dia 24 de Agosto a voz inconfundível de Luísa Sobral vai inundar de magia o auditório do Casino de Tróia.
Tudo boas razões para desfrutar de dias felizes.

Contactos Úteis
GNR - Comporta - 265 497 232
GNR - Tróia - 265 499 610
GNR - Grândola - 269 450 280
Beach Club - 939 552 505
Centro Paroquial Comporta - 265 497 207
Junta de Freguesia do Carvalhal - 265 497 112

Centro de Saúde de Grândola - 269 450 190
Hospital Litoral Alentejano - 269 818 100
Hospital Santiago - 265 509 201
Bombeiros Grândola - 269 498 450
Infratróia - 265 110 726
Ferries - 265 235 101 


