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Favelas em Soltroia?

Apesar dos fortes investimentos que 
todos fazemos na manutenção das áreas
públicas, na reparação das calçadas e 
em intervenções nas áreas ajardinadas, 
a nossa Urbanização continua a ser 
penalizada por alguns casos de 
utilizações pouco dignas de lotes e por
veículos pesados indevidamente
estacionados na via pública.
Juntamos imagens que falam por si.

A APROSOL irá denunciar às entidades 
competentes todas as situações 
irregulares.

Distícos de estacionamento

Os dísticos para estacionamento emitidos em 
2021 mantêm-se válidos até 31/12/2022, 
apesar da data de validade do dístico 
distribuído em 2021. Assim pode continuar a 
utilizar o dístico emitido o ano passado.



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

Não falte pois, como anunciado na
anterior edição da Newsletter …

“… 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!”

Marque na sua agenda

Lixo na praia

A APROSOL informa que enquanto não 
houver concessão da praia não haverá 
recolha regular do lixo na praia. Não 
obstante a recolha do lixo da praia não 
ser uma competência da APROSOL, 
pedimos a todos que não deixem o lixo 
na praia nem junto do bar da praia, 
mas que o depositem nos contentores 
e papeleira junto da entrada do 
passadiço
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APROSOL informa

- Informa-se que o Fundeadouro de SOLTRÓIA (na praia fluvial) irá ser explorado este verão, por uma 
outra entidade que não a de sempre.Essa entidade fez-nos saber que nos facultaria em breve a 
informação sobre a Tabela de Preços a praticar pela "amarração das embarcações"e demais informação 
útil. Aguarda-se que a APSS oficialize essa factualidade. Daremos mais informações assim que possível.

- Entretanto, informa-se que o Parque de Merendas (River Parque) já se encontra em funcionamento.

- A APROSOL tudo fez, desde o verão passado, para que a urbanização e os acessos às praias de mar e 
de rio estivessem em condições para mais uma época balnear. Continuamos a trabalhar para receber 
no verão, como sempre, os nossos associados e visitantes com uma urbanização limpa e ordenada.

- Os lava-pés irão ser ligados a partir de 14 de Maio de 2022.

Vespa asiática

O território nacional tem sido assolado, em anos recentes, pela vespa asiática.

Os associados da Aprosol podem saber mais sobre este inseto no site do Instituto de Conservação 

da Natura e das Florestas em.

https://www.icnf.pt/noticias/vespaasiaticavespadepatasamarelasvespavelutina

É um inseto que pode ser agressivo e dar picadas que podem causar reações alérgicas com 

diferente grau de reação, dependendo da pessoa atingida.

Sugerimos muito cuidado!

As fotos ao abaixo documentam a colocação de armadilhas para as vespas em Soltroia, o que foi 

feito através de uma intervenção da Proteção Civil de Grândola 


