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

 

Toponímia em Soltróia

  
Encontrar uma residência em Soltróia nem sempre é 
fácil, na medida em que a numeração dos lotes não 
segue uma lógica simples. 
  
Mas os nomes de algumas ruas em Soltróia já podem 
ser vistos no Google Maps. Já solicitámos  
à C. M. Grândola a colocação de placas  
de identificação das ruas para uma mais fácil orientação 
dentro da urbanização. Esperemos  
que em breve esta ambição seja uma realidade. 
 

Ocupação de Lotes com Contentores 
e Obras Interrompidas 
 
 
Na urbanização de Soltroia existem diversas situações 
de lotes com contentores e com obras interrompidas. 

Tratam-se de situações que degradam a imagem 
da urbanização e que prejudicam a valorização 
das propriedades de todos, sobretudo daquelas 
propriedades que estão nessas condições. Infelizmente, 
o esforço da maioria dos proprietários e da APROSOL 
na valorização da urbanização é prejudicado por estas 
atitudes.  

Assembleia Geral de Abril de 2021 

 
Vai ter lugar no dia 18/04/2021 (Domingo), pelas 10h00, 
a Assembleia Geral da APROSOL, para aprovação  
do relatório de Atividades e Contas relativas ao ano  
de 2020. 

A reunião terá lugar por videoconferência, face  
às limitações existentes para reuniões presenciais. 

A sua participação é fundamental! 
 
 

Decisão do Tribunal Administrativo  
e Fiscal de Beja

Para os devidos efeitos, designadamente cumprir  
a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, 
informa-se que este Tribunal declarou ineficaz o 
Regulamento de Trânsito – Normas do Livre Acesso  
e do Estacionamento de Duração Limitada na 
Urbanização de Soltróia – Núcleo C1, aprovado na 
assembleia geral de 25-05-2002.  
 
Esta decisão, contudo, não tem consequências no atual 
funcionamento da urbanização, visto que o sistema de 
controle de acessos previsto nesse regulamento já não 
está em funcionamento desde 2003. 

Esta decisão já está publicada, desde o dia  
11 de Março de 2021, no site www.aprosol.pt.

 
Dejetos de Animais 

O respeito pelo próximo obriga a quem tem animais 
de companhia, saiba cuidar, para que estes não 
perturbem o bem-estar dos residentes e proprietários 
em Soltróia. Evite que o seu animal de companhia entre 
na propriedade alheia ou perturbe quem circula na 
via pública ou na praia. Apanhe os dejetos que o seu 
animal de companhia produza e coloque-os no lixo.

FlashNews Abril 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

Processionária do Pinheiro

Ruído

Para que reine a paz e a harmonia em Soltróia, 
relembramos a todos, que pelo Regulamento Geral  
do Ruído DL 9/2007 – 17 de janeiro, é proibido  
o exercício de atividades temporárias nas proximidades 
dos edifícios de habitação aos sábados, domingos  
e feriados e nos dias úteis entre as 20h e as 8h.  
 
Quaisquer incumprimentos, serão denunciados  
às autoridades. 

A lagarta do pinheiro é uma praga que só é possível 
combater se todos os pinheiros, ou maior parte deles, 
forem sujeitos a tratamentos preventivos todos  
os outonos. A APROSOL recomenda que pessoas  
e animais de estimação se afastem desses carreiros 
de lagartas, que libertam substâncias tóxicas e que 
todos os proprietários realizem os devidos tratamentos 
em todos os seus pinheiros. Para mais informação 
sobre a processionária pode ser consultado o site 
do ICNF: https://www.icnf.pt/florestas/fitossanidade/
agentesbioticosnocivos/processionaria

Biombos de Proteção Visual  
dos Contentores de Lixo

Vandalismo e Falta de Civismo

A APROSOL continua a construir biombos  
de proteção visual dos contentores de lixo.  
 
É um investimento grande e os trabalhos são realizados 
exclusivamente pela equipa de manutenção da 
APROSOL, pelo que não conseguimos realizar todos  
os biombos de uma única vez. Em breve teremos todas 
as zonas da urbanização com estes biombos.

Infelizmente, os atos de vandalismo e a falta de civismo 
de algumas pessoas permanecem, apesar dos esforços 
de toda a APROSOL para os conter. Pedimos a todos  
os residentes, que sempre que presenciem ou vejam 
atos de vandalismo, que contactem a direção da 
APROSOL. Pedimos também, a todas as pessoas 
que continuam a estacionar os carros fora dos 
parqueamentos ou em frente aos portões, que  
o deixem de fazer, ou teremos que intervir e chamar  
as autoridades competentes. 

Obras nos acessos à Praia
Atlântica
Está concluída a reconstrução de um  
dos acessos Norte à Praia Atlântica.
 
Esse acesso estava inativo há quase vinte anos 
e com o aproveitamento do material retirado do 
passadiço do Beach Club, a APROSOL conseguiu 
reconstruir este passadiço. As limitações 
orçamentais da APROSOL não permitiam  
a aquisição de madeiras novas para o pavimento  
e esta foi a única opção viável. Mesmo assim,  
foi um investimento muito grande, em material  
e mão de obra.  
 
Os trabalhos foram totalmente realizados pela 
equipa de manutenção da APROSOL. Apesar das 
madeiras usadas no pavimento não serem novas, 
todos os materiais utilizados estão em perfeitas 
condições e estamos certos que teremos este 
passadiço a funcionar por muitos anos. 
 
O outro acesso que existia nessa zona, estava 
a ficar degradado e era muito estreito, pelo 
que também a APROSOL decidiu intervir neste 
passadiço, reconstruindo-o na totalidade. 
Também aqui iremos reutilizar as madeiras  
do pavimento, juntamente com outros elementos 
que serão novos. Este passadiço será mais largo 
e terá um perfil mais adequado. Em breve estará 
concluído e passaremos a ter dois acessos  
à praia Atlântica nesta zona. 

Também os caminhos pedonais para estes 
acessos e os jardins contíguos têm sido alvo 
de obras de beneficiação nos últimos anos e, 
também, há mais espaços para deixar bicicletas.


