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Caro Vizinho e Associado da Aprosol, 

Foi com agrado que registámos a boa receptividade à nossa newsletter de 

Julho que resultou, inclusive, num acréscimo das contribuições dos nossos 

associados. Este acréscimo, se bem que modesto, e outras manifestações 

de apoio foram para nós a confirmação de que seguimos o rumo definido 

nas assembleias gerais da Aprosol. 

O momento das grandes decisões aproxima-se e é importante dar toda a 

informação disponível, mobilizando os nossos associados em torno do 

objectivo de manter (e melhorar) a qualidade da nossa urbanização. É 

com esse objectivo que surge a newsletter de Setembro que pretende, 

também, apelar aos nossos associados que ainda o não fizeram para 

participarem no apoio financeiro à aquisição do Beach Club. 

Como temos referido, no contexto do desenvolvimento da península de 

Troia, em que todas as urbanizações terão limitações nos seus acessos, 

acreditamos que a manutenção do actual acesso aberto na nossa 

urbanização resultará numa significativa desvalorização do nosso 

AQUISIÇÃO DO BEACH CLUB 
OS PRÓXIMOS PASSOS Informações 

Para informações adicionais sobre 

estes e outros temas que dizem 

respeito à nossa urbanização, 

convidamo-lo a dirigir-se à sede 

da Aprosol onde poderá consultar 

os documentos sobre ao Plano de 

Pormenor e sobre as negociações 

que temos vindo a desenvolver. 

 

Os assuntos constantes nesta 

Newsletter bem como o futuro 

quadro administrativo da nossa 

urbanização serão alvo de 

discussão na próxima Assembleia 

Geral da Aprosol, data a 

anunciar. Nessa Assembleia Geral 

serão apresentados, discutidos e 

votados os relatórios de atividades 

e de contas do ano de 2011 e será 

discutido o enquadramento 

eleitoral que terá lugar no próximo 

ano. 
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  património. Para evitar essa 

desvalorização e manter a qualidade 

da nossa urbanização é fundamental 

a sua transformação num 

condomínio privado. 

Como temos divulgado, a 

concretização do objectivo de 

controlar os acessos à nossa 

urbanização e de criar um 

condomínio privado envolve, entre 

outros aspectos, a construção dum 

caminho alternativo à praia atlântica, 

que só será possível através da posse 

do Beach Club. Por essa razão, a 

continuidade da qualidade da nossa 

Urbanização, o futuro da Aprosol e 

dos serviços que ela presta, 

dependem do sucesso deste 

processo de aquisição. 

A aquisição do Beach Club no 

formato que está previsto terá a 

comparticipação de todos os 

associados da Aprosol, daqueles que 

voluntariamente têm entregue verbas 

extraordinárias e, por via das 

quotizações futuras, daqueles que 

ainda o não fizeram. Claro que 

quanto mais receitas extraordinárias 

houver menores serão os custos para 

a Aprosol com o necessário 

empréstimo bancário.  

Por isto, a direção apela a uma maior 

adesão dos associados à entrega de 

verbas extraordinárias. 

Apesar de algumas dificuldades 

financeiras e outras estamos 

optimistas e acreditamos que será 

possível atingir muito em breve o 

nosso objectivo, requerendo-se para 

tal o apoio dos nossos associados. 

Fomos informados que já teve lugar a 

reunião do executivo da Câmara 

Municipal de Grândola (CMG) onde 

foi discutido o contrato entre a CMG 

e a Soltroia, S.A. que autorizará o 

destaque do Beach Club e a 

construção do acesso público 

alternativo à praia atlântica. O 

contrato foi aprovado nessa reunião 

e a nossa expectativa é que essa 

aprovação será ratificada na 

próxima Assembleia Municipal. A 

ratificação poderá acontecer já no 

início de Outubro, ficando a partir 

dessa data ultrapassadas todas as 

barreiras que impediam a compra do 

Beach Club. 

Por outro lado, com a definição dos 

limites da UNOP 6 que resultam desse 

contrato será possível lançar o Plano 

de Pormenor da nossa Urbanização.  

A execução e aprovação deste 

Plano de Pormenor, para além de 

possibilitar a criação do condomínio 

privado, resultará na queda das 

alterações ao Alvará da nossa 

Urbanização propostas no passado 

por alguns promotores e que estão 

em contencioso jurídico. O Plano de 

Pormenor definirá futuramente todas 

as regras de edificação e gestão da 

Urbanização. 

Após o conhecimento do resultado 

da referida Assembleia Municipal 

será convocada uma Assembleia 

Geral da Aprosol para discussão 

destes assuntos e para apresentação, 

discussão e votação dos relatórios de 

contas e de actividades referentes 

ao exercício de 2011.  

Nessa Assembleia serão dadas todas 

as informações e esclarecimentos 

referentes a estes assuntos e outros 

de interesse para a Aprosol.  

Em particular, será divulgado o 

resultado do processo concursal para 

atribuição do direito de exploração 

da zona balnear que, segundo fomos 

informados, mereceu contestação 

das entidades licenciadoras dos 

equipamentos e infra estruturas. 

Felizmente, tudo indica que esse 

concurso não terá seguimento, pelo 

menos nos moldes propostos pela, 

recentemente extinta ARH do 

Alentejo. 

Mantemos uma grande motivação e 

optimismo no desenvolvimento deste 

processo e contamos que este nosso 

empenho tenha reflexo na 

mobilização e apoio dos associados 

da Aprosol. 

Soltroia, Setembro de 2012 


