
Contactos a considerar 
 
APROSOL (escritório) | 265 494 640
APROSOL (escritório) – 961 763 323 
APROSOL (vigilância) | 961 763 323
DAE (desfibrilador) -265 494 640 ou 961 763 287
GNR Comporta | 265 249 750 
GNR Tróia | 265 242 618 
Polícia Marítima | 265 105 123
 

FlashNews Maio 2021

Presença nas Redes Sociais
 

Recordamos que a Aprosol tem desde há algum tempo 
uma presença no Facebook que estamos a tentar 
dinamizar. Torne-se nosso “amigo”.

Também se vai iniciar uma presença no Instagram  
para manter informados os associados da Aprosol
(@soltroiaaprosol).

Contacte-nos através do e-mail  
geral@aprosol.pt 
 
 
Horário de funcionamento (atendimento ao público):

Dias úteis: das 9h às 13h e das 14h às 15h
Sábado: das 9h às 13h e das 14h às 17h
Domingos e feriados: encerrado

Limpeza dos dados de contacto

Nem todos os associados da APROSOL conhecem a 
Soltróia desde o seu início, no já distante ano de 1985. 
Assim, está a ser criada no site da Aprosol  (www.
aprosol.pt) uma coletânea de documentos e textos que 
procuram relatar o modo como esta urbanização foi 
criada e tem vindo a desenvolver-se.
Trata-se de um processo com alguma complexidade e 
que poderá ser alvo de alguma polémica, por eventuais 
lacunas e/ou duplicações de conhecimento que existam. 
Tratar-se-á de um processo que se pretende inclusivo e 
para o qual todos os contributos são muito bem-vindos, 
nomeadamente de esforço voluntário de associados.
Visite a “semente” desta história que já está no site da 
APROSOL.

A urbanização de SOLTROIA é o local escolhido por 
muitos de nós para repouso e descontração, sendo 
desejável que se minimize a produção de ruído em 
atividades como jardinagem e obras. Se possível, 
deveria evitar-se a realização de obras nos meses de 
verão, sendo que de acordo com o Regulamento Geral 
do Ruído é proibido o exercício de actividades ruidosas 
temporárias na proximidade de edifícios de habitação, 
aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre 
as 20 e as 8 horas. Contribua para uma boa e saudável 
vivência dentro da urbanização, cumprindo os horários 
para realização de trabalhos de obras e jardinagem. 

Historial Soltróia

Obras e Barulho aos Fins
de Semana e Feriados

Limpeza de Lotes e Ocupações 
Indevidas de Lotes não Construídos
A APROSOL renova o pedido de limpeza dos lotes não 
construídos e a remoção de contentores e outras 
instalações não licenciadas, que muito degrada a imagem 
da urbanização e aumentam o risco de incêndio. Casas 
devolutas, algumas delas já vandalizadas, apresentam 
também um elevado risco para todos. A APROSOL 
disponibiliza aos seus associados com contribuições em dia, 
um serviço de limpeza de mato em lotes não construídos 
por um valor próximo do valor de custo. Na sequência dos 
vários pedidos e avisos já difundidos pela APROSOL 
nos seus meios de comunicação, serão informadas as 
entidades competentes das situações irregulares.

Decisões da AG de 2021/04/18
 
No dia 18 de abril de 2021, teve lugar a Assembleia 
Geral Ordinária da APROSOL, com início às 10h. 
Esta AG ocorreu em regime misto, por 
video-conferência e presencial (salvaguardando 
as devidas distâncias), como é imposto no atual 
regime de exceção motivado pela crise provocada 
pela COVID-19. 

A Ordem de Trabalhos e todos os documentos 
relevantes foram publicados em www.aprosol.
pt, onde continuam disponíveis. Na AG foram 
aprovados o Relatório de Atividades e as Contas 
relativas ao ano de 2020. Foram ainda aprovadas 
algumas alterações aos estatutos, visando 
principalmente a agilização do funcionamento 
da APROSOL.

Em particular, passa a estar prevista nos estatutos 
a comunicação com os associados por meios 
eletrónicos. Este aspeto é muito importante pois 
permitirá uma redução de custos face ao envio 
de convocatórias por correio postal.

Na AG foram ainda prestados diversos 
esclarecimentos sobre a Urbanização Soltróia e a 
sua envolvência. Alguns esclarecimentos foram da 
iniciativa da Direção da APROSOL e outros foram 
dados na sequência de questões colocadas pelos 
associados presentes na AG.

A APROSOL levou a cabo recentemente a reconstrução 
e a melhoria dos dois passadiços de acesso à praia 
Norte. Foi tudo feito com os técnicos de manutenção 
da APROSOL e recuperação do material demolido do 
antigo passadiço do Beach Club. Em breve iniciaremos 
a recuperação da área dos polidesportivos.

O tele-trabalho tem continuado para o pessoal da 
secretaria da APROSOL, como é imposto pelo quadro 
legislativo em vigor.

O número de funcionárias com presença física na 
receção tem sido limitado e isso pode provocar, em 
certas alturas, um desafio para o qual todos devemos 
contribuir para ultrapassar. E isso também implica 
restrições ao número de pessoas que estão dentro do 
espaço (uma pessoa).

Assim, a direção da APROSOL solicita a todos os 
associados que se desloquem à receção apenas 
para resolução ou esclarecimento de assuntos 
administrativos e que o façam com celeridade e 
objetividade. Obrigado!

Todos os anos acontecem atos de vandalismo dos quais 
resultam enormes prejuízos para a urbanização, alguns 
deles com danos irrecuperáveis. A APROSOL pede a 
todos os proprietários que divulguem esta preocupação 
e que denunciem as situações de prevaricação.

Foram recentemente instalados sinais de trânsito G4a 
- Zona 30 km/h indicando que a Soltróia (lado Oceano 
e lado Rio) são zonas com limite de velocidade a 30 
km/h e em que são aplicados dispositivos de acalmia 
de tráfego, de modo a limitar a velocidade máxima de 
circulação a 30 km/h.

Por favor, respeite este limite para segurança e 
bem-estar de todos. Lembramos que o estacionamento 
e permanência de roulottes dentro do espaços da 
urbanização não é permitido.

Trabalhos em Curso - Reparação 
dos Passadiços e Polidesportivo

Atos de Vandalismo em Soltróia

Devagar por Respeito a TodosReceção da Aprosol

A base de dados dos associados da APROSOL e 
proprietários dos lotes não se encontra totalmente 
atualizada. Em particular, os endereços electrónicos e 
telefónicos necessitam de atualização e limpeza. Tendo 
em conta as alterações estatutárias aprovadas na 
última Assembleia Geral e que permitirão os contactos 
com os nossos associados se façam através de correio 
electrónico, com enorme economia de recursos, é 
crucial a atualização dos contactos. Atualize os seus 
contactos contactando a APROSOL pessoalmente ou 
através do endereço geral@aprosol.pt.


