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Aumento da capacidade de trabalho

A natureza dos trabalhos de manutenção, aliada à

necessidade de aumentar a produtividade do trabalho

mas reduzindo o esforço físico exigido aos trabalhadores

levou à aquisição de um carregador frontal para um trator

já existente.

Mensagem

A Urbanização Soltróia foi concebida e teve a
construção das suas infraestruturas principais na
década de 80 do sec. XX.

Ao longo destes quase 40 anos muitas coisas
aconteceram, sendo o mais visível para quem ainda se
recordo do início dos anos 90 o surgimento das
primeiras construções nos lotes que iam sendo
vendidos.

Sem entrar numa descrição histórica do que foi
acontecendo, esta edição da Newsletter informativa
dos associados da APROSOL, centra-se nos trabalhos
de manutenção que estão a decorrer desde há algum
tempo.

O crescimento de vegetação, em especial as raízes de
diversos tipos de árvores e arbustos, tem causado
danos na calçada que cobre vastas áreas da
urbanização. Esta calçada, que desempenha um papel
importante para os solos, tem sido um dos alvos das
intervenções recentes e que se documentam nesta
edição da Newsletter.

Manutenção de calçadas em Soltróia

Na fotografia abaixo podem ser observados diversos
aspetos de uma área intervencionada.

Note-se q enorme quantidade de raízes que foram
retiradas e que estavam a destruir a calçada. Houve
que levantar todas as pedras de calcário dessa zona,
cortar e remover as raízes e, numa fase posterior,
repor calçada após alisar o solo.

Trata-se de uma atividade que é intensiva em trabalho
e que, por vezes, é condicionada pelas condições
atmosféricas que, felizmente, tem sido favoráveis.



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

Novos Ecopontos

Depois de muita insistência pela Direção da APROSOL junto 

da Ambilital, foram instalados novos ecopontos na nossa 

urbanização.

Junte-se ao esforço de proteção do ambiente e utilize 

devidamente os ecopontos. Evite colocar todo o seu lixo nos 

contentores de uso geral. Todo o lixo que possa ser 

classificado por si e colocado nestes ecopontos é um valor 

acrescentado para a proteção do ambiente e ajuda Portugal 

a atingir as metas europeias de reciclagem.

Falta de cuidado ou vandalismo?

Alguns por toros de madeira que fazem parte das
passadeiras de acesso Norte à Praia Atlântica
apareceram como mostra a fotografia abaixo. Estes
acesso são mantidos pela APROSOL para facilitar o
acesso à praia e contribuir para proteção das dunas e são
um valor acrescentado para os proprietários da
Urbanização Soltróia.

Foi intencional a colocação de beatas de cigarros no topo
dos toros de madeira? Ou foi só descuido? Bem, o que é
importante é que esta situação não se repita, pelo que
pedimos a colaboração de todos e de cada um para uma
Soltróia mais bonita e mais valorizada para todos que
aqui passam.

E porque a manutenção da infraestruturas
temmúltiplas vertentes …

Aqui temos umas fotografias da intervenção nas instalações
desportivas. São tabelas novas que substituem as anteriores
que já não tinham condições de serem aproveitadas


