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Defender Soltróia votando no Concelho de 

Grândola

A maioria dos proprietários têm a sua residência 

fiscal noutro concelho. Assim quando exercem o 

seu direito de voto é no concelho de residência 

que o seu voto é contabilizado

Crê-se que este pode ser um facto com peso determinante no 

modo como a nossa urbanização é considerada pelos autarcas. 

Assim, se puder, mude a sua residência oficial e venha votar na 

Freguesia do Carvalhal. Aqui o seu voto pode marcar a diferença, 

enquanto em concelhos com grande número de eleitores o seu 

voto pode ter um menor peso relativo.

Medidas COVID-19

Atendendo às restrições 

devidas pela pandemia, 

que se manterão em 

vigor no acesso às praias, 

informamos que os lava 

pés construídos pela 

APROSOL há 3 anos, 

continuarão sem 

funcionar este Verão.

Sabe que um DAE pode salvar uma vida? Nunca é demais 

recordar

O Desfibrilhador Automático Externo (DAE) é um 

equipamento utilizado na paragem cardiorrespiratória 

(PCR) e que tem como função aplicar uma carga elétrica no 

tórax.

O desfibrilhador automático externo tem o propósito de 

poder ser utilizado também por não profissionais de saúde, 

idealmente com formação em Suporte Básico de vida 

(SBV).

Pode saber mais em:

Suporte básico de vida com desfibrilhador automático 

externo | SNS24

A APROSOL dispõe de um DAE e vigilantes treinados para o 

seu uso, que podem ser contactados em caso de 

necessidade.

Melhorar o asfalto

Iniciaram-se no final de Maio trabalhos de recuperação do 

asfalto degradado, de recuperação de lombas redutoras de 

velocidade (recorde-se que a urbanização é uma zona de 

30km/h) e de outras reparações prementes. Esperemos 

que durante o mês de Junho os trabalhos planeados 

estejam terminados.
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https://www.sns24.gov.pt/guia/suporte-basico-de-vida/suporte-basico-de-vida-com-desfibrilhador-automatico-externo/


Cumprir regras de comportamento cívico 

em Soltróia

Os mais elementares princípios de 

civilidade que permitem o bem estar de 

todos, devem ser uma preocupação 

comum. Se vir comportamentos tais 

como: i) velocidade de circulação superior 

a 30km/h: ii) vandalismo de equipamento 

urbano e de vegetação; iii) lixo deitado 

fora dos locais devidos; ou iv) ruído fora 

de horas, etc, chame a atenção a quem 

transgride ou, quando achar mais 

adequado, chame a GNR para que tome 

nota do acontecimento (se possível). 

Contribua para tornar Soltróia um lugar 

mais aprazível.

Obras e Barulho aos Fins de Semana 
e Feriados

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.

Encomendas Volumosas na Receção da 

APROSOL

A vulgarização do comércio eletrónico tem tido 

um impacto na APROSOL, na medida em que 

diversos associados mandam entregar na 

receção as encomendas que fazem online. 

Acontece que algumas encomendas são 

volumosas e não são levantadas durante 

períodos de tempo longos, pelo que estão a 

causar sérios constrangimentos às condições de 

trabalho na receção e na secretaria. Assim 

informa-se que deixa de ser possível a receção 

de encomendas na secretaria da APROSOL cujo 

volume seja superior a 50 dm3, não se 

responsabilizando a APROSOL pela guarda de 

volumes por mais de 1 mês (após esse prazo os 

volumes serão devolvidos à procedência).

Trabalhos em curso -

Reparação dos passadiços e 

Polidesportivo

Terminado o novo passadiço de 

acesso Norte à Praia Atlântica, 

APROSOL espera terminar em 

breve a recuperação e melhoria 

do outro acesso a essa praia. 

Recorda-se que foi tudo feito 

com os técnicos de manutenção 

da APROSOL e recuperando 

material da demolição do antigo 

passadiço do Beach Club. A 

recuperação da área dos 

polidesportivos já está a 

decorrer, esperando-se a sua 

operacionalidade no Verão.

Contactos a considerar 

APROSOL (escritório) | 265 494 640
APROSOL (escritório) | 961 763 323
APROSOL (vigilância) | 961 767 323
DAE (desfibrilador) | 265 494 640 ou 961 763 287
GNR (Comporta) | 265 249 750
GNR (Tróia) | 265 242 618
Polícia Marítima | 265 105 123

Contactos através de e-mail
geral@aprosol.pt

Horários 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


