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Em 2013, primeiro ano de mandato da atual direção, as atividades da APROSOL foram 
direcionadas para o objectivo de se conseguir baixar, de novo, as cancelas das entradas 
da urbanização de SOLTROIA. Quando tal ocorrer, será possível o controle das entradas 
e saídas na urbanização, o desenvolvimento de atividades de segurança mais eficientes 
e uma maior eficácia na manutenção dos espaços públicos. A segurança das nossas 
propriedades depende da efetivação deste objectivo e a sequência de furtos ocorrida 
no início de 2013 veio dar-nos razão.
Seguindo o caminho trilhado por direções anteriores, em 2013 foi possível assinar um 
contrato com a Câmara Municipal de Grândola (CMG) que permite à APROSOL executar 
o plano de pormenor da UNOP6, em parceria com essa edilidade. Ainda em 2013, 
a APROSOL adjudicou a execução desse plano e já foram dados os primeiros passos 
no seu desenvolvimento. Julga-se que no final de 2014 o projeto estará concluído para 
posterior aprovação pelas entidades competentes. Para tornar o processo transparente 
e participativo, a APROSOL convidou os seus associados a participar na comissão 
de conselheiros criada para este efeito.
A aquisição do Beach Club é, também, um dos passos que se acredita ser necessário 
para a efetivação de um condomínio de acessos controlados em SOLTROIA. Em 2013 
foram desenvolvidos diversos contactos e julga-se que poderá haver novidades no início 
de 2014. As contribuições dos proprietários entretanto recebidas para esse efeito, se 
bem que ainda não tenham sido mexidas, têm sido um importante meio de negociação.
Nem tudo foi perfeito em 2013 e haverá, certamente, deficiências em 2014. No entanto, 
a APROSOL continuará a dar o melhor de si, procurando responder às inúmeras 
solicitações que ocorrem diariamente e, ao mesmo tempo, inovar e melhorar a nossa 
urbanização, visando a sua transformação num condomínio, tal como os proprietários 
de SOLTROIA há muito anseiam. Este continuará a ser o nosso desígnio para o ano de 2014. 

Editorial



Para além das atividades relacionadas com o plano de pormenor e a aquisição do Beach 
Club, a atual direção pretendeu criar uma imagem própria para a urbanização SOLTROIA. 
Nesse sentido, afixou-se uma nova sinalética (figura 3) em toda a urbanização e procedeu-
se à requalificação das duas entradas, nas quais se afixou a identificação da urbanização 
SOLTROIA (que, entretanto foi objecto de registo). Uma das casas dos vigilantes 
foi substituída (figura 7) e a outra também o será, em breve. Ainda no âmbito da melhoria 
da imagem, fez-se uma atualização da página electrónica da APROSOL (figura 1) 
e criou-se um fardamento para o funcionário polivalente (figura 2).
A comunicação com os nossos associados foi, também, uma prioridade em 2013 
e, para além da melhoria da página da APROSOL, enviámos aos nossos associados várias 
newsletters e flashnews. Este contacto permanente com os nossos associados é, também, 
uma medida que se pretende manter no próximo ano.
Em 2013 conseguiu-se, finalmente, que fosse colocada semaforização (figura 5) na estrada 
municipal 253-2, junto da entrada da nossa urbanização, e concluímos a execução 
da vedação dos limites Sul da urbanização SOLTROIA (figura 4). Falta agora a pintura 
da sinalética da estrada, em particular na zona junto da entrada da nossa urbanização.
Outras iniciativas não tiveram o sucesso que pretendíamos, nomeadamente a jardinagem 
que não correu da melhor forma. Algumas deficiências no sistema de rega que se vieram 
a manifestar no ano de 2013 e o ataque do escaravelho vermelho que tem dizimado 
as nossas palmeiras (figura 6), comprometeram esta importante atividade e prejudicaram 
a imagem da urbanização. A requalificação dos espaços verdes (figura 9) é, portanto, 
um dos importantes objetivos para 2014.
O Beach Club continua a não prestar o serviço que a maioria dos proprietários deseja e essa 
é, portanto, uma das valências da urbanização que pretendemos melhorar. Outro aspeto 
que não se deu a devida atenção foi o das atividades de Verão para os mais novos que este 
ano terá a atenção devida. No entanto, a iniciativa da oficina de bicicletas junto da portaria 
foi um sucesso e voltará a acontecer no próximo Verão. 
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A APROSOL negociou recentemente um contrato com a empresa 
Landscape que iniciará, em breve, o serviço de jardinagem na 
nossa urbanização. Pretendemos melhorar significativamente 
o arranjo paisagístico da urbanização o próximo ano de 2014.
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A continuação dos procedimentos conducentes à transformação do atual regime da urbanização SOLTROIA e à criação de acessos 
condicionados continuará  a ser, em 2014, a prioridade da APROSOL. A par desta, a APROSOL procurará  desenvolver as atividades necessárias 
para manutenção e melhoria da qualidade da urbanização SOLTROIA e do bem estar dos seus associados. 
As principais atividades da APROSOL para 2014 são as seguintes:
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1) Desenvolvimento do Plano de Pormenor seguindo os princípios 
orientadores definidos nos termos de referência e promover a sua 
aprovação pelas entidades competentes;
2) Estruturar a APROSOL para a nova realidade de condomínio 
privado que se aproxima;
3) Solicitar à CMG (no âmbito duma deliberação da Assembleia 
Municipal de Grândola) a implementação de sinalética horizontal 
e vertical na urbanização, para uma eficaz fiscalização 
do estacionamento;
4) Solicitar à CMG a pintura da sinalética da estrada municipal 253-2;
5) Manter o funcionamento do Posto de Socorros no Verão;
6) Continuar os contactos junto da Infratroia no sentido de se 
requalificar as rede de abastecimento de água e a rede de esgotos;
7) Promover a recuperação dos acessos pedonais à praia Atlântica;
8) Adequar o serviço prestado pelo Beach Club aos desejos 
e necessidades dos proprietários, aproximando-o dos utilizadores 
da praia Atlântica;
9) Continuar os contactos junto da Infratroia no sentido 
de se encontrar uma solução para a recolha e reciclagem 
dos lixos dos jardins;
10) Manter a regularidade das rondas e do sistema de vigilância 
da urbanização e  continuar as parcerias já estabelecidas com 
as autoridades, nomeadamente com o destacamento de Tróia 
da GNR;
11) Manter o sistema integrado de rede de rádio e comunicações 
com a força do corpo dos Bombeiros Voluntários de Grândola, 
estacionado no Carvalhal;
12) Solicitar aos proprietários dos lotes não edificados a sua 
limpeza e remoção de equipamentos não licenciados, uma vez 
que são potenciais focos de incêndio e degradam a imagem da 
urbanização (o abandono dos lotes, alguns deles com contentores 
e restos de materiais de obra, desvaloriza grandemente a imagem 
da urbanização);
13) Solicitar aos proprietários o cumprimento das regras de 
edificação definidas no regulamento de construção (disponível 
no site da APROSOL) e que devem continuar a ser observadas. 

De referir, os aspectos relacionados com o abate de árvores, 
alturas dos muros e das vedações não vegetais e os cuidados 
a ter na integração arquitectónica de painéis solares e outros 
equipamentos;
14) Sensibilizar os proprietários e visitantes para a importância 
de preservar as infraestruturas, acessos às praias e os vários 
equipamentos instalados na urbanização;
15) Promover a execução duma ciclovia (figura 8) no interior 
da urbanização, cujo projeto executado pela APROSOL já está 
em apreciação pela CMG;
16) Substituir a casa dos vigilantes na entrada do lado do rio por uma 
igual à já colocada na entrada do lado do mar;
17) Promover a construção de lombas de segurança em alguns pontos 
críticos da urbanização, de forma a reduzir-se a velocidade dos veículos, 
aumentando, assim, a segurança dos nossos filhos 
e o conforto acústico da urbanização;
18) Promover a requalificação dos espaços verdes da urbanização 
e melhorar os arranjos paisagísticos das rotundas;
19) Substituir as palmeiras mortas e aquelas que estiverem afectadas 
pelo escaravelho vermelho por outras palmeiras de espécies menos 
perecíveis (nomeadamente as palmeiras de leque);
20) Criação de procedimentos “amigos do ambiente” dentro 
da urbanização. De referir a continuação da realização de rondas 
de vigilância em bicicleta no período do Verão e os estudos que 
se pretende realizar para avaliar a viabilidade dum parque de painéis 
fotovoltaicos dentro da urbanização;
21) Continuação da comunicação com os associados da APROSOL 
através do envio regular de newsletters e flashnews e atualização 
dos conteúdos da página da APROSOL;
22) Promover atividades de Verão para os mais novos e repetir 
a iniciativa da instalação duma oficina de bicicletas junto 
da portaria nos fins de semana de Verão.
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Tendo em conta o elevado número de palmeiras afectadas pelo escaravelho vermelho, 
a APROSOL decidiu substituir as palmeiras mortas e afectadas por outras palmeiras 
da espécie Washingtonia (vulgo palmeira de leque), menos perecível ao ataque desse 
escaravelho. Continua a haver algum risco de ataque a essa espécie, embora muito menor, 
mas pretendeu-se adoptar uma espécie que não transformasse radicalmente 
a imagem da urbanização. A APROSOL está a tentar que a substituição das palmeiras não 
acarrete custos suplementares aos seus associados, tendo conseguido que um conjunto 
de 100 exemplares fosse oferecido pela nova empresa de jardinagem. 
Alguns proprietários já responderam ao repto para apadrinhamento de palmeiras, 
mas ainda faltam alguns exemplares. A APROSOL continua a pedir aos proprietários 
que puderem o apadrinhamento de palmeiras que serão plantadas em seu nome. 
Contacte a APROSOL para mais informações. 

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 

Contactos Úteis

Ajude a APROSOL nas suas actividades de entretenimento
dos mais jovens adquirindo t-shirts, polos e bonés com 
o logoptipo da APROSOL. Disponível na Portaria de SOLTROIA.


