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Newsletter #1

Os novos Corpos Sociais da Aprosol tomaram posse no final do ano passado, iniciando um mandato 
de dois anos. O objectivo essencial da equipa que se formou, com membros de antigas direções, 
mas também, com novos elementos, é o de continuar o trabalho das anteriores direcções na procura 
de soluções para ter as cancelas em funcionamento na entrada da nossa Urbanização. A aquisição 
do Beach Club e o conceito de Condomínio Privado fazem parte da estratégia para conseguir esse 
objectivo e a Direcção está devidamente mandatada pelas Assembleias Gerais da Aprosol para 
concretizar essas iniciativas. No entanto, também fazem parte do plano de trabalhos destes novos 
Corpos Sociais outras iniciativas que visam a melhoria da qualidade da nossa Urbanização, tais 
como a manutenção e melhoramento dos espaços exteriores, a vigilância da Urbanização e a defesa 
dos interesses da Urbanização junto das autoridades municipais e outras. Continuando a política 
de transparência que sempre caracterizou a Aprosol e no sentido de facilitar o contacto com os 
seus associados, a Direcção está a desenvolver novos canais de comunicação e a melhorar os já 
existentes. A presente Newsletter faz parte desses objetivos de divulgação e vem ocupar o lugar do 
antigo jornal Peninsular. Terá uma regularidade trimestral e será complementada por FlashNews 
intercalares, sempre que houver notícias relevantes.
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A recente onda de assaltos na nossa Urbanização foi, felizmente, contida pela acção concertada 
dos nossos serviços de segurança com a GNR. As autoridades continuam atentas e a investigar o 
sucedido e reforçaram significativamente o número de rondas na nossa urbanização. Por outro lado, 
os nossos serviços de vigilância mantêm-se em alerta e o aumentámos o número de vigilantes. 
A Aprosol manifesta o seu agradecimento aos vigilantes e às autoridades pela sua diligência e, 
também, aos proprietários que contribuíram para o sucesso desta acção de prevenção.
Na sequência destas ocorrências  mas, também, porque só agora ficaram definidos os limites Sul da 
nossa Urbanização, iniciámos a execução da vedação (que nunca existira) nessa zona (fig.1)  que 
ficará concluída no final de Abril. Agradecemos o apoio da Fundação Vodafone para a realização 
deste importante melhoramento.
Os assaltos permitiram identificar algumas fragilidades de segurança e da proteção dos bens da 
Urbanização e vieram confirmar que a sua transformação em Condomínio Privado é a única forma para 
tornar eficaz a nossa acção de vigilância. Estamos a estudar planos de segurança para a situação actual e 
para o contexto do Condomínio Privado que todos aspiramos.
O aumento das acções de vigilância resultou, no entanto, num aumento dos nossos custos de exploração e 
para manter este nível de segurança é necessário que todos contribuam, regularizando as suas quotizações. 
Esperamos que aqueles que se têm mostrado mais adversos ao pagamentos das taxas reflitam sobre os 
benefícios que usufruem e que contribuam para a continuidade dos serviços prestados da Aprosol.

O apelo da Aprosol para a constituição duma Comissão de Conselheiros para a conversão da nossa 
Urbanização em Condomínio Privado teve uma grande receptividade e foi possível constituir uma 
comissão com 14 elementos. A todos agradecemos o empenho e disponibilidade e desejamos o 
maior sucesso a esta iniciativa.
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A Aprosol continua a desenvolver todos os esforços para que em breve o Condomínio 
Privado seja uma realidade. No entanto, tem havido alguns atrasos, a que somos alheios, e 
que impediram o início da execução do Plano de Pormenor. Temos contactado regulamente 
a Câmara Municipal de Grândola e esperamos ter notícias em breve. 
Entretanto, estamos a avaliar os custos que podem resultar da transformação da nossa 
Urbanização em condomínio. Para além do impacto no valor do IMI (que estamos a 
examinar), julgamos que os outros custos serão relativamente reduzidos, uma vez que 
já pagamos a maior parte da manutenção dos espaços exteriores. Estamos a estudar 
as melhores soluções e logo que tenhamos dados concretos, deles daremos conta aos 
nossos associados. 
Quanto à aquisição do Beach Club, informamos que tem havido algumas dificuldades na 
obtenção do seu registo por parte da Soltroia SA o que tem atrasado a concretização da 
compra.

Condomínio Privado,
Plano de Pormenor
e Beach Club

A Aprosol tem continuado a executar melhoramentos nos espaços exteriores da nossa Urbanização, sendo de referir as 
recentes reabilitações do jardim junto dos lotes 426 a 430 e do talude junto dos lotes 367 a 368 (fig. 2 e 3).
Infelizmente, ainda não se encontrou uma solução eficaz para a erradicação da praga do escaravelho (http://pt.wikipedia.org/
wiki/Escaravelho-vermelho) que dizima as nossas palmeiras. Temos tomado as medidas de prevenção possíveis (utilizando 
cofidor e nupride) para evitar a propagação da praga, temos abatido as palmeiras infectadas. No entanto, tal como no resto do 
país, a eficácia destas medidas não tem sido a desejada. Estamos atentos ao problema e já procurámos ajuda, mas tudo indica 
que teremos de vir a equacionar soluções alternativas às palmeiras. Iremos dando informações sobre o desenvolvimento desta 
praga, mas sugestões são sempre bem vindas.

Obra realizada pela Aprosol

A Aprosol está a desenvolver novos meios de comunicação com os associados. Para além 
das Newsletters que terão periodicidade trimestral, haverá uma FlashNews com maior 
periodicidade e o site (www.aprosol.pt) terá actualizações mais frequentes. O site terá 
uma nova imagem e irão constar nele informações administrativas, notícias de eventos na 
península de Troia e as parcerias que temos conseguido estabelecer com os nossos vizinhos 
(Troia, Atlantic Ferries, Comporta, etc ...).
Estamos a estudar uma nova sinalética para a o exterior da nossa urbanização e a 
possibilidade de vir a executar uma ciclovia de acesso à praia. Temos pedido à Câmara 
Municipal de Grândola a instalação semáforos na estrada Nacional junto das entradas da 
nossa Urbanização e aguardamos a sua colocação em breve.
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O Beach Club continuará a ser explorado pelos presentes concessionários (Utopia Beach 
Club) e haverá um novo concessionário da praia e do apoio à praia (Absolute Vanity). 
Tal como no ano passado, os proprietários que tiverem o pagamento das suas taxas em dia 
e que, também, já tenham contribuído monetariamente para a aquisição do Beach Club, 
poderão utilizar gratuitamente a piscina do Beach Club.
A Absolute Vanity, no seu projecto da concessão balnear e de apoio de praia, na Praia 
Atlântica, vai instalar chapéus de colmo e camas de praia e construir um bar junto à 
praia. Haverá condições vantajosas para os associados da Aprosol no aluguer dos toldos 
cujas reservas sejam feitas na Aprosol até ao início da época. Aos proprietários é dada a 
prioridade na escolha, nomeadamente a primeira fila, se for esse o desejo.
Julgando que poderá ter interesse para os nossos jovens, informamos que a Absolute 
Vanity procura jovens para integrar na sua equipa de Verão. Os interessados poderão 
contactar a Aprosol pelo email geral@aprosol.pt.
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Experiências

1. Golfinhos no Sado, uma experiência inesquecível.
Embarque numa aventura única de plena comunhão com a Natureza.
Uma viagem inesquecível no mini-cruzeiro vai proporcionar-lhe um espectáculo 
verdadeiramente mágico: observar os golfinhos do Sado no seu habitat natural.

2. Centro Equestre, uma experiência diferente.
Uma referência no mundo equestre que proporciona a todos os apaixonados ou simpatizantes 
da modalidade várias provas de hipismo de renome internacional que anualmente albergam os 
melhores cavaleiros do mundo, nomeadamente o Concurso de Saltos Internacional - Atlantic Tour 
que se realiza anualmente.

3. Adega da Comporta, tradição e saber.
A Adega da Herdade da Comporta é um local verdadeiramente mágico que vale a pena visitar através 
uma descida à cave, com prova de três vinhos por apenas dois euros, ou uma descida à cave com prova 
de cinco vinhos por cinco euros.
Em ambas está incluida uma visita guiada, experiência que aconselhamos vivamente.

4. Visite o Museu do Arroz. Cultura, história, lazer.
Com a sua reabertura vale ainda mais a pena fazer uma visita ao museu do Arroz e descobrir um 
pouco mais sobre a história desta indústria.
O Museu constitui um destacado equipamento cultural que consagra a orizicultura, tanto como 
tema central na leitura da identidade da região, como factor de dinâmicas culturais positivas para 
as sociedades locais.

5. Ruínas Romanas, um passeio pelo tempo.
A partir de sábado as ruínas romanas de Tróia vão ser palco de um mercado romano. Contam com 
a presença de gladiadores, escravos, comerciantes, artesãos e músicos, entre outros, que darão vida 
às ruínas entre as 11:00 e as 17:00.
A entrada é gratuita para todos!

6. Troia está na rota do Golf
Um lugar incontornável para os apaixonados do Golf. Junto à aldeia da Comporta, com uma área de 
145 hectares, Par 72, desenhado por Tom Fazio, um dos mais conceituados arquitectos de campos 
de golfe do mundo, e pela European Golf Design. Este foi o campo escolhido para representar a 
candidatura portuguesa àRyder Cup 2018, um dos mais importantes eventos desportivos a nível 
mundial.

Parcerias
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA PROPRIETÁRIOS
Todos os proprietários têm direito a 10% de desconto no Casino de Troia - espectáculos, restaurante, spa, entre outros - para isso 
basta que o solicitem o cartão junto da Aprosol.
Fique atento aos próximos eventos.

Agenda
Excelente oportunidade para vir passar o fim-de-semana a Tróia:
Deolinda no Casino de Tróia no dia 18 de Maio.

Contactos Úteis
GNR - Comporta - 265 497 232
GNR - Tróia - 265 499 610
GNR - Grândola - 269 450 280
Beach Club - 939 552 505
Centro Paroquial Comporta - 265 497 207
Junta de Freguesia do Carvalhal - 265 497 112

Centro de Saúde de Grândola - 269 450 190
Hospital Litoral Alentejano - 269 818 100
Hospital Santiago - 265 509 201
Bombeiros Grândola - 269 498 450
Infratróia - 265 110 726
Ferries - 265 235 101 

Farmácia Comporta - 265 490 173
APSS - 265 542 000
Capitania do Porto de Setúbal - 265 548 270

 


