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O Futuro da APROSOL

Caros Associados,

O tema do futuro da APROSOL e da urbanização
de SOLTROIA já foi trazido ao vosso
conhecimento na newsletter anterior e foi
abordado na última Assembleia Geral (de 26 de
Março de 2022).
Recorda-se que, por razões profissionais, ou
pessoais, os atuais membros da Direção não
irão recandidatar-se a mais um mandato, sendo
necessário a constituição duma nova equipa e
duma lista (pelo menos) para o próximo ato
eleitoral de Dezembro de 2022.
Iremos concluir o processo de aprovação do
Plano de Pormenor, como nos
comprometemos, mas acreditamos que uma
nova equipa, com novas ideias, novas valências
e nova energia conduzirá melhor os destinos da
APROSOL.
Nesse sentido, com o objetivo de aglutinar
proprietários interessados nos destinos das
suas propriedades em SOLTROIA e de discutir o
que se pretende e como deverá funcionar a
gestão da urbanização, convidamos todos os
proprietários para uma reunião informal, por
ZOOM, a ter lugar no próximo dia 18 de Junho,
pelas 18 horas. Se se preocupa com a qualidade
da urbanização e com o seu futuro participe
nesta sessão
Repetimos, assim, 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

No final de 2022 terão lugar eleições para novos
órgãos sociais da APROSOL!

Recuperação das lombas redutoras da velocidade
de circulação

Como sabemos no interior da Urbanização Soltroia a

velocidade máxima de circulação é de 30 km/h, o que está

devidamente sinalizado pela sinalética da Câmara

Municipal de Grândola.

Nalguns locais, como seja junto a passagens de peões ou

onde se costuma verificar um desrespeito pelo limite de

velocidade, tem existido lombas para limitação da

velocidade. Mas com o tempo algumas destas lombas

estavam degradadas ou tinham desaparecido.

É neste contexto que, em colaboração com as entidades

competentes, têm vindo a ser recuperadas as lombas na

nossa urbanização. Tem sido preocupação fazer lombas

que cumpram o seu objetivo primordial de limitar a

velocidade, mas mantendo uma suavidade de passagem

adequada.

Durante a construção

Uma das lombas após a conclusão



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

O novo veículo de transporte de pessoas 
da APROSOL

Após alguns meses de procura, surgiu no 
mercado de veículos usados uma 
oportunidade de aquisição de um veículo 
ligeiro, cujo binómio preço/qualidade nos 
pareceu francamente bom. 

Assim, para diminuir a quilometragem 
diária dos nossos veículos de trabalho, 
alguns deles já próximos do fim de vida, 
adquiriu-se um veículo em excelente estado 
de conservação para uso da APROSOL.

Manter a praia limpa

Solicita-se a quem frequenta as praias que levem o lixo que 
produzam para os contentores de lixo ou ecopontos que, no 
caso da Praia Atlântica, se encontram à saída da praia.  Não 
contribuam para a situações deploráveis como as que se podem 
ver nas fotos e que prejudicam o ambiente e denotam padrões 
comportamentais que devemos evitar.

Beach Club

Reabriu com o seguinte horário

Recorda-se que os associados da 
APROSOL titulares do Cartão PRIME de 
proprietário beneficiam de condições 
especiais no Beach Clube 



URGENTE

Vespa ASIÁTICA

A Proteção Civil do Concelho de Grândola e os Bombeiros de 
Grândola intervieram da remoção de um ninho de vespa asiática na 

Urbanização Soltroia

Chama-se a atenção dos associados da APROSOL que é nesta altura 
do ano que estes ninho costumam aparecer. Há elevada perigosidade 

destes insetos. Podem construir ninhos em beirais de telhados, 
varandas e outros locais.

Se detetar algum destes ninhos afaste-se e contacte a Civil de 
Grândola pelos meios disponíveis na página Internet da Proteção Civil 

da C.M.Grândola

https://www.cm-grandola.pt/viver/protecao-civil-gabinete-florestal


