
                 

                                                                                                                           

 
 
Bem-vindo ao Pine Hills! 
 
Ajude-nos a manter o Pine Hills um oásis de tranquilidade em Vilamoura, 
respeitando as seguintes regras no condomínio. Muito obrigado. 
 
 

✓ Todos os visitantes, inquilinos e convidados devem dirigir-se à receção e 
verificar a sua temperatura antes de entrar no condomínio. 

✓ Os visitantes não podem entrar pela garagem. 
✓ Por favor mantenha os portões principais fechados. 
✓ Mantenha as áreas comuns, tais como a garagem, limpas e arrumadas, 

sem bicicletas, sapatos, brinquedos, caixas e outros itens. 
✓ Estacione seu veículo apenas no seu próprio lugar de estacionamento. 
✓ É proibido ter cordas ou estendais nas varandas, terraços ou áreas visíveis. 
✓ Não são permitidos animais de estimação no condomínio, apenas cães-

guia. 
✓ Crianças menores de 12 anos não podem usar os elevadores sem a 

supervisão de um adulto.  
✓ Nunca use os elevadores em caso de incêndio. 
✓ Não é permitido andar nas áreas comuns descalço, com o tronco nu ou em 

fato de banho. 
✓ Não é permitido fazer barulho entre as 22h e as 8h.  
✓ Durante o dia, não é permitido correr, jogar à bola ou fazer barulho 

excessivo. 
✓ Não é permitido atirar lixo para o chão nem apagar cigarros no chão. 
✓ Não são permitidas obras nos apartamentos sem o prévio conhecimento e 

autorização da administração do condomínio. 
✓ Não é permitido fazer churrascos. 
✓ Não é permitido fumar dentro dos apartamentos. 

 
 

Regras da piscina: 

✓ Por favor tome um duche antes de entrar na piscina. 

✓ As crianças menores de 12 anos devem estar sempre acompanhadas por 
um adulto. 

✓ É proibido mergulhar na piscina. 
✓ Não é permitido trazer comida e bebidas para a área da piscina. 
✓ Não deixe lixo nas zonas comuns. 
✓ Não são permitidos copos ou garrafas de vidro na área da piscina. 
✓ Não é permitido o uso de insufláveisna piscina. 
✓ Não são permitidos jogos com bola. 
✓ Não é permitida a reserva de espreguiçadeiras com colocação de toalha.  
✓ As toalhas devem ser removidas após cada utilização. 
✓ Não é permitido colocar música alta na área da piscina. 
✓ Bebés/crianças pequenas devem usar fraldas impermeáveis adequadas 

dentro e fora da piscina. 
✓ Se fumar, não deixe pontas de cigarro na área da piscina. Por favor peça 

um cinzeiro para o efeito. 

 
Regras do bar da piscina Lily’s: 
  

✓ Pessoas em fato de banho, tronco nu ou sem sapatos não serão atendidas. 
 

 
 
O incumprimento destas regras pode levar à saída imediata do condomínio e 
responsabilização por danos causados. 
  
 
 
 
 

19 de Março 2021 
 
Bolsa dos Condomínios  
Bolsa Office:  289 300 930– Monday to Friday 

  (Opening Hours: 09h00-13h00/14h00-18h00) 
E-mail:  geral@bolsadoscondominios.pt 

mailto:geral@bolsadoscondominios.pt

