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Aproxima-se o Verão e os períodos de maior movimento na urbanização. Tentámos, com muito 
empenho e trabalho, que uma boa parte dos problemas da urbanização de SOLTROIA estivesse 
resolvida antes do início da época balnear, mas tal não foi possível. Infelizmente, alguns assuntos 
que não são da nossa competência ficam por resolver, como sejam a pintura da estrada municipal 
e a recuperação do passadiço da praia Sul. Continuamos, naturalmente, a pressionar as entidades 
competentes para que se proceda a essas necessárias intervenções. Por outro lado, outras situações, 
como a recuperação dos arranjos exteriores da urbanização e a substituição das palmeiras, que 
são da nossa responsabilidade, ainda não se encontram concluídas. São trabalhos extensos e o 
orçamento limitado não nos permite resolver tudo duma vez. Continuamos empenhados e iremos 
continuar estes trabalhos durante e após o Verão. 
Felizmente, outras iniciativas tiveram sucesso, como seja a ciclovia e o disfribilhador, que contaram 
com o importante apoio da INFRATROIA e da OCEAN MEDICAL, respectivamente. Para além disso, 
as casas dos vigilantes foram substituídas e as entradas requalificadas, o que melhorou a imagem da 
nossa urbanização. O passadiço da praia a Norte foi requalificado e outras iniciativas menos visíveis, 
como seja a vigilância, tiveram a eficácia pretendida.
Para fazer face ao acréscimo de movimento que ocorrerá nos meses de verão, incrementámos, desde 
o início do mês de Junho, a equipa de vigilância. O plano de rondas foi, também, renovado e as rondas 
em bicicleta voltaram a acontecer. Para além disso, para aumentar a segurança de quem nos visita, o 
posto de socorros estará aberto nos meses de Julho e Agosto.
Esperamos ter contribuído, com o nosso trabalho de Inverno, para o bem estar de quem nos visita 
e de todos os proprietários, mesmo daqueles que, usufruindo destes benefícios, entendem que não 
devem pagar as taxas de infraestruturas. Felizmente, são poucos aqueles que mantêm essa atitude 
egoísta e pouco cívica. 
Cumprimos, com dedicação, a nossa missão de melhoria da qualidade da urbanização, graciosamente 
e sem qualquer benefício pessoal, e agradecemos aos proprietários que, cumprindo com as suas 
obrigações, contribuíram, pagando as taxas de infraestruturas.
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A INFRATROIA mostrou-se disponível para financiar a 
execução da ciclovia que pretendemos ter em SOLTROIA. 
Este financiamento, que muito agradecemos, é próximo 
do melhor orçamento que conseguimos para a execução 
da ciclovia, pelo que a participação monetária da 
APROSOL será relativamente limitada. Recorde-se que, 
também, o projecto entregue na CMG foi executado 
sem custos, fruto da boa vontade e dedicação dos 
membros da direcção. A execução da ciclovia terá lugar 
na segunda semana de Junho, podendo ser utilizada a 
partir do momento em que esteja concluída. No entanto, 
a inauguração oficial será na primeira semana de Agosto.

Site da APROSOL

Primeiro Socorros

Na última semana de Maio entrou em funcionamento o novo 
site da APROSOL. Com um back office mais funcional que 
possibilita a fácil afixação de notícias e outros elementos, 
pretende-se conseguir uma maior proximidade aos 
associados e ao público que nos visita. Estão previstas 
diversas funcionalidades para os associados da APROSOL, 
nomeadamente uma secção para publicitação de Alugueres 
e Vendas de lotes, casas e fracções localizados na 
urbanização SOLTROIA. Esta funcionalidade será gratuita e 
apenas para os associados com as taxas de infraestruturas 
em dia. 

A partir do próximo dia 1 de Julho e até ao dia 30 
de Agosto, estará a funcionar o posto de primeiros 
socorros da APROSOL. Nesse posto, que se localiza 
junto da entrada do lado do rio, estará diariamente, 
das 11 horas às 18 horas, um enfermeiro que atenderá 
os visitantes e proprietários de SOLTROIA. Até às 17 
horas os associados da APROSOL com o pagamento 
das taxas em dia poderão usufruir deste serviço 
gratuitamente. Entre as 17 e as 18 horas, esses 
proprietários terão de pagar, sendo reembolsados no 
dia seguinte pelos serviços da APROSOL. Os restantes 
utentes terão de pagar uma taxa moderadora.

Ciclovia

Arranjos Exteriores

A APROSOL esta a proceder, através da empresa Landscape, à 
recuperação das rotundas da urbanização SOLTROIA. Trata-se dum 
trabalho extenso que, para evitar uma sobrecarga de custos, será 
executado ao longo de um ou dois anos. A maior dificuldade nesta 
operação prende-se com a não existência dum sistema de rega nos 
espaços exteriores da urbanização o que, em alguns casos tem sido 
ultrapassado pela cedência de água por proprietários. Nessas rotundas 
onde há rega, a solução de arranjo paisagístico será àbase de relva, 
enquanto que nas outras será à base de plantas autóctones. 
Informe-se junto da APROSOL quanto ao arranjo paisagístico que 
está planeado para as várias rotundas da urbanização. A APROSOL 
aproveita esta ocasião para agradecer, reconhecidamente, aos 
proprietários dos lotes ( 63, 64, 107, 108, 128, 139, 296, 349, 367, 384
e 426 ) a cedência da água para a rega das áreas ajardinadas.



Lixos Verdes e INFRATROIA
Requalificação do espaço exterior
- estradas e calçadas

A APROSOL foi informada pela INFRATROIA que muitos 
jardineiros de SOLTROIA colocam os resíduos dos 
jardins ao lado dos contentores de lixo comum, em vez 
de os depositarem nos contentores de resíduos verdes, 
especificamente criados para esse efeito.
A INFRATROIA está muito empenhada na resolução 
desta situação, visto que verifica que o seu serviço 
de recolha do lixo está a ser prejudicado por esta 
conduta dos jardineiros. Segundo nos informaram, os 
proprietários para quem esses jardineiros trabalham 
poderão vir a ser alvo de coimas, pelo que a APROSOL 
recomenda aos proprietários que informem os seus 
jardineiros da necessidade de usarem os contentores 
de resíduos verdes. A INFRATROIA criou, já há algum 
tempo, três bolsas com contentores para resíduos 
verdes (duas do lado do mar e uma do lado do rio) e 
pede que o depósito de lixo verde seja feito apenas 
nesses contentores. 
Infelizmente, a definição da localização desses 
contentores foi feita unicamente pela INFRATROIA, 
sem consultar a APROSOL, e temos conhecimento de 
que alguns proprietários se sentem prejudicados por 
tal localização. Sendo alheios a essa situação, estamos 
a contactar a INFRATROIA no sentido de minimizar os 
impactos que daí resultam. 

Estão a ser retiradas pela APROSOL as raízes de pinheiros que 
danificam as calçadas e as estradas. Esta actividade, relativamente 
invisível, está a ser efectuada pela APROSOL, tendo-se, para o efeito, 
contratado, por tempo limitado, um novo elemento para a equipa de 
reparações. Esse reforço da equipa será, também, utilizado para a 
reparação das calçadas que se encontram com muitas falhas e danos.

Temos conhecimento que a CMG terá notificado alguns proprietários com obras não conformes com os projectos aprovados, nem com o 
regulamento de construção de SOLTROIA, bem como os proprietários de lotes abandonados ou com estaleiros. Esta situação resulta da 
existência de alguns casos que prejudicam o equilíbrio estético da urbanização, mas, sobretudo, da necessidade de manter activo este 
regulamento que será integralmente transportado para o plano de pormenor da UNOP 6 que está em execução. A APROSOL sugere que 
todos os proprietários releiam o referido regulamento de construção para a urbanização de SOLTROIA, que se encontra disponível no site 
da APROSOL, e que cumpram as suas especificações.

Obras não Conformes com o Regulamento de Construção - Notificações da CMG

Disfribilhador

Numa parceria com a empresa Ocean Medical, líder nacional na implementação 
de programas de disfribilhacao automática externa (DAE), a APROSOL conseguiu 
instalar um disfribilhador no veículo da vigilância. Trata-se dum programa 
certificado pelo INEM e com a validação da empresa Ocean Medical, responsável 
pela formação em DAE dos nossos vigilantes. O aparelho e o respectivo programa 
entraram em funcionamento na última semana de Maio, mas a inauguração oficial 
será na primeira semana de Agosto.



A APROSOL está a planear algumas actividades de 
verão (em Agosto) para os mais jovens e, para isso, 
necessita de jovens que possam desempenhar a função 
de monitores. Assim, pede-se aos interessados, com 
idade superior a 18 anos e com alguma experiência em 
actividades de animação, que contactem a APROSOL.

Actividades de Verão

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


