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Newsletter #3

O contexto urbanístico dos nossos vizinhos, todos eles condomínios privados, criou na 
maioria dos proprietários em Soltróia a consciência que a manutenção da qualidade da 
Urbanização e do valor das propriedades só é possível com um condomínio privado.
É nesse sentido que temos trabalhado e é com satisfação que podemos anunciar que foi 
recentemente assinado entre a Câmara Municipal de Grândola e a Aprosol um contrato 
que possibilita que a Aprosol promova o desenvolvimento duma proposta para o Plano 
de Pormenor do Loteamento Soltróia (UNOP 6). Tratou-se de mais um importante 
passo com vista à definição do futuro da urbanização de Soltróia e a Aprosol iniciou, 
entretanto, contactos com equipas de projecto para adjudicar a execução deste Plano 
de Pormenor. O desenvolvimento do Plano de Pormenor seguirá os termos de referência 
estabelecidos no contrato com a Câmara Municipal de Grândola e será, obviamente, 
ponderada a opção de transformação do loteamento num condomínio privado. Nos 
termos do contrato, o Plano de Pormenor executado pela Aprosol será, posteriormente, 
alvo de apreciação pela Câmara Municipal de Grândola.
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Bicicletas
e Ciclovia

Tomaram-se recentemente algumas iniciativas para fomentar o uso de bicicletas na nossa 
urbanização. Celebrou-se uma parceria com uma loja e oficina de bicicletas de Grândola que 
permitiu ter uma oficina a funcionar em SOLTRÓIA durante os fins de semana de verão (figura 3),
um conjunto de bicicletas para alugar a proprietários e visitantes e duas bicicletas para uso dos 
nossos vigilantes. Estas iniciativas serão retomadas na próxima primavera. 
Simultaneamente, a APROSOL reuniu esforços para a criação duma ciclovia em SOLTRÓIA. 
Executou-se um projecto que foi entregue na CMG em Julho, aguardando-se a sua aprovação. 
Por outro lado, a APROSOL solicitou à Infratroia apoio económico para a execução dessa ciclovia. 
Ainda não tivemos resposta desta instituição, mas estamos confiantes numa resposta positiva.

Actividades
de Verão

Neste verão a APROSOL não organizou actividades de verão nos mesmos moldes que nos anos anteriores. Promoveram-se 
apenas algumas iniciativas, sendo de destacar a organização dum passeio de bicicleta BTT em Grândola (no Inverno repetir-se-à 
este passeio - esteja atento ao seu email).

Plano de Pormenor
e Aquisição do Beach Club

Foi recentemente assinado entre a Câmara Municipal de Grândola e a Aprosol um contrato que 
possibilita que possamos desenvolver uma proposta para o Plano de Pormenor do Loteamento 
Soltróia (UNOP 6). Esta proposta terá de cumprir um conjunto de regras pré-estabelecidas pela 
Câmara Municipal de Grândola (Termos de Referência) e terá de ser, posteriormente, aprovada 
pela Câmara Municipal de Grândola. Iniciámos desde já contactos com projectistas para a 
execução do referido plano, bem como, com a Comissão de Conselheiros formada para este 
efeito. O projecto é ambicioso, mas contamos que esteja concluído no final de 2014. Para mais 
informações, consulte o site da Câmara Municipal de Grândola e o site da Aprosol. 
No que diz respeito à aquisição do Beach Club, peça chave no plano de pormenor, temos 
continuado as negociações e acreditamos que muito em breve teremos novidades.

A APROSOL tem continuado a melhorar a qualidade do espaço exterior
da Urbanização de SOLTRÓIA.

• APROSOL está empenhada na criação duma nova imagem da urbanização de SOLTRÓIA 
que, posteriormente, ficará associada ao conceito de condomínio privado. Assim, neste 
verão foi afixada em toda a Urbanização uma nova sinalética e nas duas entradas foi afixada 
a identificação da Urbanização. Esta operação envolveu, também, a deslocalização e 
substituição da casa dos vigilantes na entrada do lado Atlântico. Em breve a casa da entrada 
do lado do Rio será, também, substituída.
 
• A APROSOL deu início ao processo de registo da marca “ Urbanização SOLTRÓIA”, tendo 
recentemente recebido a confirmação desse registo

• O site da APROSOL foi remodelado e tem, agora, um novo visual. Estamos ainda a 
actualizar conteúdos, mas convidamos, desde já, os nossos associados a consultarem a 

página e a indicarem-nos sugestões de conteúdos www.aprosol.pt  (figura 1).

• Criou-se um fardamento para a nossa equipa de manutenção (figura 2).

Obra Feita
e em curso



A APROSOL solicitou à CMG, novamente, que procedesse à pintura das 
marcações no pavimento da estrada municipal 253-1, que estão apagadas 
desde o quilómetro 8.9, até ao quilómetro 12 (incluindo a zona do 
cruzamento de acesso à nossa Urbanização). O desaparecimento dessa 
sinalética tem provocado comportamentos de risco nos automobilistas 
e para segurança de peões e automobilistas é urgente repintar as 
marcações de pavimento. Aguardamos resposta da CMG.

Marcações no Pavimento
na Estrada Municipal 253-1

Eleições
Autárquicas 2013

No passado dia 29 de Setembro foi eleito para 
presidente da Câmara Municipal de Grândola o 
candidato da Coligação Democrática Unitária, António 
Figueira Mendes, com 34,56% dos votos.O candidato 
Ricardo Campaniço, do Partido Socialista, teve 
uma votação de 23,62% e os os candidatos 
independentes António Candeias e Anibal Cordeiro 
e tiveram, respectivamente, uma votação de 18,79% 
e de 18,67%.
O candidato Manuel Graça Dias do Bloco de Esquerda 
teve 1.08% dos votos. A abstenção foi de 34,87%. 
Nas votações para a Junta de Freguesia do Carvalhal, 
foi eleito Presidente, com 67,66% dos votos, o candidato 
Ricardo Costa da Coligação Democrática Unitária.

Segurança

A segurança da Urbanização continua a ser um dos aspectos importantes 
da actividade da Aprosol. Para assegurar uma vigilância mais eficaz das 
entradas e das saídas da Urbanização, tanto do lado Atlântico como do 
lado do rio Sado, a Aprosol decidiu alterar a localização (para zonas com 
maior visibilidade) e a tipologia das casas dos vigilantes (com maior índice 
de zonas envidraçadas). Simultaneamente, para reduzir a velocidade dos 
veículos nas entradas, estão a ser executadas lombas junto das casas 
dos vigilantes. Por outro lado, através da colaboração de um dos nossos 
vizinhos, contamos vir a desenvolver acções de formação na área da 
segurança/vigilância para os nossos funcionários.
Neste verão os nossos vigilantes passaram a fazer a ronda pela 
Urbanização de bicicleta (figura 4).
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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 

Vandalismo
em SOLTRÓIA

Tal como em anos anteriores, neste verão houve alguns actos de vandalismo que causaram 
grandes prejuízos à nossa Urbanização. A APROSOL pede aos proprietários em SOLTRÓIA 
que sensibilizem os seus filhos, amigos e visitantes para os elevados prejuízos que estes 
actos de vandalismo gratuito causam.

Contactos Úteis


