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Caros Vizinhos,

Entrámos no último ano do mandato para que fomos eleitos, o qual 
esperamos que venha a ser um bom ano para a APROSOL, embora 
com muitos desafios. 

Temos feito todos os esforços para que este ano seja o ano do Plano 
de Pormenor, mas, infelizmente, as respostas das várias instituições 
envolvidas não têm tido a prontidão que desejávamos. Ainda temos 
esperança que seja este ano e continuamos a lutar por isso, mas 
todos temos de ter um pouco mais de paciência.

Temos investido bastante na melhoria do espaço público e 
contamos que no verão muitas questões pelas quais lutámos 
estejam resolvidas. Algumas delas da nossa responsabilidade, como 
a realização de lombas e a reparação de calçadas, e outras da 
responsabilidade de outros, como é o caso da colocação de mais 
eco pontos na urbanização e a afixação de novos sinais de trânsito.

Não conseguimos ter neste momento novidades sobre as 
necessárias intervenções nos lagos, mas continuamos a trabalhar 
nesse sentido. Contudo, não se antecipa qualquer solução até ao 
final do presente ano.

A par de tudo isto, temos investido na melhoria dos serviços 
administrativos, os quais adotaram novas metodologias de 
funcionamento. Contudo, esses serviços continuam muito 
pressionados e as nossas limitações orçamentais não permitem que 
se encontre de imediato uma solução definitiva.

Foi, e será ainda, um mandato exigente, tal como os anteriores que 
esta Direção assumiu. Como foi dito na última Assembleia Geral, a 
atual equipa da Direção assume os destinos da APROSOL há muitos 
anos, alguns de nós, há mais de 16 anos, e está na hora de renovar a 
equipa. É necessário encontrar nova energia e novas ideias, até 
porque os atuais membros da Direção, seja por razões de saúde, 
seja por razões profissionais, ou pessoais, não irão recandidatar-se a 
mais um mandato, sendo necessário a constituição duma nova 
equipa. A atual equipa concluirá o processo do Plano de Pormenor, 
mas entendemos que não somos a melhor opção para continuar o 
caminho que se fez até aqui.

Fazemos, por isso um apelo aos nossos vizinhos para que se 
disponibilizem para formar uma nova Direção da APROSOL e que 
continuem o trabalho que esta equipa desenvolveu até agora. A 
estrutura da APROSOL (tanto na vertente administrativa, como de 
manutenção) está montada e funciona, mas precisa duma nova 
liderança. 

Este será um tema de discussão na próxima Assembleia Geral, mas 
lançamos desde já o tema para reflexão e para que se comece a 
aglutinar vontades e disponibilidades.

Ajude a APROSOL e voluntarie-se para um cargo na 
Direção. 

Apareça (física ou remotamente na próxima Assembleia Geral).

Sem outro assunto, os melhores cumprimentos

A Direção da APROSOL

A “luta” continua

A nossa equipa continua a remover as raízes que deformam

as calçadas e degradam zonas ajardinadas. Trata-se de

trabalho árduo mas que tem de ser feito para manter a

urbanização devidamente tratada.



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

Visite o site da Aprosol 

Vá até lá através deste QR-Code

A informação para a Assembleia 

Geral também lá está disponível

Tratar da Urbanização Soltróia

Para todos que tem estado atentos às últimas edições da Newsletter, tem havido uma forte intervenção na
recuperação e melhoria de pisos e equipamentos que servem a todos.
Recentemente verificou-se a intervenção nas cabinas dos vigilantes, equipamentos que tem forte visibilidade na
medida em que estão colocados nas entradas nascente e poente da urbanização.

Visite também o site da Câmara Municipal de Grândola

Estando a Urbanização Soltróia inserida no território do Município de Grândola sugerimos a 

visita ao sítio da Internet Câmara Municipal onde pode encontrar informação relevante.


