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Decida o Futuro da APROSOL e da Urbanização de SOLTROIA

Participe na Sessão ZOOM do dia 18 de Junho onde se discutirá o 
futuro da APROSOL

Como diversas vezes anunciado, a atual Direção não apresentará 
lista para o próximo ato eleitoral de Dezembro de 2022. Assim, é 
premente encontrar soluções alternativas que garantam o futuro da 
APROSOL e de SOLTROIA. Podemos ter dúvidas e razões para achar 
que a atividade da APROSOL pode ser melhorada, mas a verdade é 
que esta associação é fundamental para que se mantenha a 
qualidade da urbanização, uma boa vivência e, sobretudo, o valor 
das nossas propriedades. O Plano de Pormenor pode ser a solução 
para alguns males, mas é preciso atingir esse objectivo e o caminho 
para tal tem sido sinuoso e difícil de percorrer. Nem tudo se 
resolverá e talvez haja caminhos alternativos, sendo, por isso, 
preciso reunir um grupo de proprietários que consiga continuar o 
caminho já percorrido.

Esteja atento à sua caixa de email para onde se enviará o link para 
aceder à sessão do dia 18 de junho, às 18 horas.

Participe e ajude a manter a qualidade da urbanização e o valor da 
sua propriedade.



Preparação para os meses de 
Verão

Este ano o Verão inicia-se a 21 de Junho
de 2022 às 10h14min e terminará no dia
23 de Setembro às 02h04min. O dia de 
início do Verão será o dia mais longo do 
ano.
Neste período, com especial incidência
nos meses de Julho e Agosto, aumenta
significativamente o número de 
associados da Aprosol na urbanização, 
bem como os seus convidados . Também
há muitos visitantes que se deslocam à 
urbanização face à qualidade das 
infraestruturas e à inexistência de praias
de acesso fácil.
A Aprosol, que se preocupa em dar as 
melhores condições aos seus associados, 
tem feito muitas melhorias para tentar
assegurar segurança, higiene, limpeza e 
qualidade de vida.
Mas um contributo importante compete 
a quem nos visita e que não lerá esta
newsletter. Assim sugere-se aos
associados de Aprosol que não sejam
transigentes com comportamentos e 
práticas que destruam a qualidade da 
nossa urbanização. Chame a atenção e 
denuncie quem por cá passa e não tem
comportamentos civilizados e que 
destrói ou degrada aquilo que tanto 
custa a manter.

Município de Grândola quer mais

Praias no Concelho

Autarquia continua a reivindicar junto da APA 

autorização para a criação de mais praias no 

Concelho e para o reforço dos equipamentos de 

apoio

É assim que se inicia uma NOTA DE IMPRENSA da 

Câmara Municipal de Grândola divulgada a 16 de 

Maio de 2022. A Aprosol divulgou esta noticia 

através da presença que tem no Facebook e da 

nossa página na Internet (www.aprosol.pt)

Vespa asiática - CUIDADO

Leia o que publicámos nas duas 
newsletters anteriores sobre este perigoso 
inseto



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

"ANCORADOURO DE SOLTRÓIA“

Informamos que o "ANCORADOURO DE 
SOLTRÓIA", este ano concessionado pela APSS à 
"COMPORTA PIER - SERVIÇOS NÁUTICOS LDA",
já se encontra em funcionamentro. Informação
detalhada sobre esta temática pode ser 
encontrada em www.comportapier.com.

A tabela de preços a praticar está disponível no site 
divulgado acima.

Recorda-se que os associados da APROSOL 
titulares do Cartão PRIME de proprietário 
beneficiam de condições especiais no Beach 
Clube 
É imprescindível exibir o cartão. Não basta 
dizer que se tem.

Lava-pés

Estão a funcionar 
desde meados de 
Maio.

Uma benfeitoria 
instalada no 
acesso Norte à 
Praia Atlântica.

Use mas não 
abuse. A água é 
um bem 
precioso.

.

Notícias soltas

A partir do início de Junho a utilização dos 
campos de ténis exige reserva e respetivo 
pagamento junto dos vigilantes da Aprosol 
que facultam a chave de acesso aos 
mesmos

O concessionária da Praia Atlântica já está 
a aceitar reserva de sombras para a época 
balnear. Para o efeito deve ser contactado 
diretamente este concessionário.

Em Julho e Agosto a newsletter também 
vai de férias pois não faz falta. É que como 
os nossos associados estão por cá podem 
ver as melhorias que tem sido feitas com 
os próprios olhos …

.

http://www.comportapier.com/
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Como usar os ecopontos?

Verifica-se a deposição de esferovite nos caixotes de 

lixo comum. É um erro. Coloque a esferovite no 

ecoponto amarelo.

Saiba neste sitio na Internet boas práticas de como 

reciclar e, assim, proteger o ambiente

https://www.pontoverde.pt/2_4_ultimas_pergunta

s.php

Parque para crianças

Com a aproximação da época em que os 
associados da Aprosol e seus familiares vêm 
com mais frequência à Urbanização Soltroia 
é importante pensar nos mais novos, o 
futuro do País.

O parque infantil foi alvo de uma intervenção 
que documentamos nas fotos abaixo.

https://www.pontoverde.pt/2_4_ultimas_perguntas.php

