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O passar dos anos, bem como grande incremento de pessoas e veículos nos meses de Verão deixam as suas marcas. Assim é 

necessária uma manutenção para recuperação das infraestruturas da nossa urbanização. É um trabalho continuo, mas nesta edição

da nossa newsletter destacamos alguns aspetos dos trabalhos em desenvolvimento.   

Porta de acesso do lado poente pintada de novo. Lombas redutoras de velocidade recuperadas e pintada a sinalização branca 



Contactos a considerar 

APROSOL (escritório) | 265 494 640
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
Infratróia | 265 110 726/7

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

Eleições autárquicas

Na sequência das eleições autárquicas de 26 de 

setembro de 2021 a Direção da Aprosol esteve 

representada nas cerimónias de tomada de posse 

dos Órgãos do Município e da Junta de Freguesia do 

Carvalhal 

Assembleia Geral da APROSOL

No próximo dia 28 de Novembro pelas 10h terá lugar a Assembleia 
Geral da APROSOL onde será debatido o plano de atividades e o 
orçamento para 2022, bem como outros assuntos de interesse para os 
proprietários em SOLTROIA. A Assembleia decorrerá de forma 
presencial e, também, por meios remotos. Esteja atento às suas caixas 
de correio (física ou de correio electrónico) e consulte o site da 
APROSOL para consultar os documentos de suporte dessa assembleia, 
bem com a convocatória.
Participe na Assembleia Geral e na Gestão da APROSOL - ajude-se, 
ajudando-nos

Antenas sem uso (mini-parabólicas)

Durante anos o único modo de ter acesso à rede dos 

principais operadores de comunicações eletrónicas 

era através da chamada “televisão por satélite”.

Com a mudança para acessos por fibra ótica, que 

veio melhorar muito os serviços de comunicações 

eletrónicas, as mini-parabólicas que foram instaladas 

deixaram de ser necessárias. Mas as mini-

parabólicas não foram, em muitos casos, removidas.

Assim sugerimos a todos os residentes em Soltróia 

que removam as mini-parabólicas que possam já não 

estar a ser usadas, para melhorar o visual das 

habitações.

Como já foi informado, a APROSOL estabeleceu uma parceria com a 
corretora VillasBoas-ACP que permite os seus associados usufruirem de 
excelentes acordos e bons descontos em seguros. Estas condições 
especiais aplicam-se tanto para as casas em SOLTROIA e respetivos 
funcionários (empregadas domésticas, jardineiros, etc ...) como para 
veículos, habitações noutros locais e outro tipo de riscos. Em breve será 
enviado por email um flyer de divulgação, mas, até lá, para mais 
informações use o endereço segurosaprosol@villasboas.pt ou o 
telefone 213 236 021.

mailto:segurosaprosol@villasboas.pt

