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Boas Festas

A Direção da Aprosol deseja a todos os 
proprietários em Soltroia e aos nossos 
vizinhos umas Boas Festas e um óptimo ano 
de 2022.

Incúria de proprietários causa novamente incêndios em SOLTROIA

A aparente falta de cuidado de quem colocou cinzas ou brasas de lareira em contentores de lixo provocou novamente incêndios que 
derreteram dois contentores do lixo e as respectivas barreiras visuais. No passado já arderam pela mesma razão vários contentores e 
numa das situações o fogo alastrou-se e poderia ter incendiado uma habitação. Felizmente a ação dos nossos vigilantes e a existência 
da carrinha de intervenção rápida para combate a incêndios evitou (até agora) males maiores.

A Aprosol tem investido recursos na construção de barreiras visuais para melhoria da urbanização e é com tristeza que se verifica que 
esse esforço é destruído por descuido de uns poucos.

Novas Iluminações de Natal

A Aprosol renovou as iluminações de 
Natal na entrada da urbanização

Boas Festas



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

E pede-se aos proprietários coloquem o lixo dentro dos 
contentores de lixo

Pedimos aos proprietários que não coloquem lixo nos locais dos 
contentores que arderam e que coloquem o lixo em outros 
contentores de lixo da proximidade. Esse lixo não é recolhido 
prontamente e espalha-se pela via pública pela ação dos 
animais.
Ajude-nos a cuidar da urbanização de Soltroia.

O incêndio de 2019 em algumas imagens

Para recordar os efeitos nefastos que a falta de cuidado pode 

trazer reproduzem-se, aqui, imagens do nosso arquivo. Este 

incêndio, já foi apurado, começou devido à colocação de brasas 

num contentor.

Assembleia Geral Ordinária da APROSOL

Teve lugar no dia 28 de Novembro de 2021 uma AG Ordinária da
Aprosol, como foi largamente divulgado pelos mecanismos
previstos nos estatutos, no site da nossa associação e na nossa
presença no Facebook.

A AG realizou-se num modelo híbrido, com presença física de
associados e com presença remota de outros associados.

Urbanização Soltróia – desfrute-a


