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A Infratróia informa que no final do corrente mês, irá dar início aos trabalhos da empreitada para a ampliação da reserva de água da
Urbanização de Soltróia e de substituição da conduta de distribuição.
Trata-se de um investimento que visa não só a melhoria da infraestrutura existente, como mais que duplica a capacidade da reserva de
água da urbanização, e assim a resiliência e a segurança da rede de abastecimento público de água da Urbanização de Soltróia.

Esta empreitada tem uma previsão de execução de cerca de seis meses, pelo que, neste período, solicitamos a melhor compreensão e
colaboração dos nossos Clientes para eventuais constrangimentos no decorrer da obra.

Mais se informa que, esta intervenção não colocará em causa o fornecimento de água à Urbanização, exceto em períodos pontuais
previstos para o final da mesma, para colocação em serviço das novas infraestruturas, os quais serão previamente comunicados e
planeados para os períodos horários de menor ocupação e de utilização do serviço.

Ampliação da Reserva de Água

Pela importância de que se reveste 

para a Urbanização Soltróia, 

transcreve-se abaixo a informação 

que está disponível no site da 

Infratróia.

Assembleia Geral Ordinária da APROSOL

É já no próximo dia 28 de Novembro de 2021, com início agendado para as 10h,
que se vai realizar mais uma Assembleia Geral da nossa associação.
A AG realiza-se nas instalações do Edifício/Sala Convívio do Lote 1 — (Lago) 

junto à portaria e através da Plataforma ZOOM.

A Convocatória e os documentos para esta reunião estão disponíveis em:

https://aprosol.pt/ag-ordinaria-de-28-de-novembro-de-2021/

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Plano de Atividades para 2022;

2. Discussão e Votação do Orçamento para 2022;

3. Apreciação e Votação da Proposta da Direção para a Alteração Parcial dos 
Estatutos;

4. Alteração ao Regulamento de Trânsito;

5. Lagos — Reparação/ Manutenção;

6. Informações. 



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

3º Campeonato Mundial de Pesca de Mar Duplas

A Câmara Municipal de Grândola está a colaborar com a 

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva na organização do 

3º Campeonato Mundial de Pesca de Mar Duplas que se irá 

realizar entre os dias 13 e 20 de novembro de 2021.

Mais uma vez, as potencialidades do Litoral Alentejano do 

Concelho de Grândola foram avaliadas e decisivas para a 

escolha do local de realização desta competição desportiva 

com exposição internacional, que irá espelhar a capacidade 

organizativa das entidades organizadoras responsáveis.

O Campeonato do Mundo prevê a comparência de 7 Países, o 

que traduz a presença de cerca de 70 pessoas entre 

pescadores, dirigentes, fiscais e acompanhantes entre outros.

Este evento desportivo de reconhecimento internacional, é 

constituído por um Treino Oficial e 4 Provas Oficiais:

- dia 15 de novembro Treino Oficial: Praia de Soltroia, 
11h00-15h00;

- dia 16 de novembro 1ª Prova Oficial: Praia do Carvalhal, 
11h00-15h00;

- dia 17 de novembro 2ª Prova Oficial: Praia da Comporta, 
11h00-15h00;

- dia 18 de novembro 3ª Prova Oficial: Praia do Pego, 
11h00-15h00;

- dia 19 de novembro 4ª Prova Oficial: Praia de Soltroia, 
10h00-14h00.

Os lagos na Urbanização Soltróia

Os lagos em Soltróia desempenham várias funções, sendo 

também importantes do ponto de vista visual e do eco-sistema

em que a urbanização se insere.

O tema dos lagos e da sua conservação consta na ordem de 

trabalhos da Assembleia Geral de 28 de Novembro próximo.

A Direção da Aprosol gostaria de contar com a ajuda dos seus 

associados para tratar deste assunto, na medida em que a base 

voluntária em que desempenhamos as nossas funções necessita 

de ser reforçada.

Venha juntar-se à Direção da Aprosol

Desafiamos dois associados da Aprosol o juntarem-se à equipa 

da Direção para podermos, em conjunto, defrontar os diversos 

problemas que a nossa urbanização enfrenta.


