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Localizado no litoral norte de Alagoas, a cerca de 
100 Km da capital Maceió, o município de 

 na região  na PORTO DE PEDRAS MILAGRES
costa dos corais é um daqueles des�nos que 
ainda preservam a simplicidade e o ritmo de 
vida pacato.  
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Praias incríveis e quase desertas e uma cidadezinha aconchegante e 
encantadora… isso e muito mais você encontra na rota dos Milagres 
que é a queridinha de Alagoas. E nós vamos lhe mostrar por que você 
deve incluir esse des�no como seu de VERDADE. 

A região é repleta de praias paradisíacas e 

piscinas naturais, algumas delas ainda quase 

intocadas. Perfeitas para quem busca descanso e 

contato com a natureza no mesmo lugar. 
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Porto de Pedra fica dentro da Área de preservação ambiental (APA) Costa dos Corais, 
abrigando a segunda maior barreira de corais do mundo ficando atrás apenas da Austrália. 
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O condomínio VERA GAMA tem como norte
a natureza e o mar. 
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Patacho 
        

Localizado no litoral norte de Alagoas, a cerca de 
100 Km da capital Maceió, o município de 
PORTO DE PEDRAS na região MILAGRES na 
costa dos corais é um daqueles des�nos que 
ainda preservam a simplicidade e o ritmo de 
vida pacato.  
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Raquel Alves e Diogenes Angelo são os arquitetos que assinam os traços 
desse incrível empreendimento, elevando ainda mais o desejo de viver nesse

paraíso que fica na rota dos milagres.   
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Ao longo dos 350 metros lineares de boulevard 
estarão 2  áreas  de p laygrounds,  quadra 
poliespor�va, quadra de beach tênis, academia, 
pista de skate e lounges aconchegantes como 
pontos de encontro e lazer. 

Ao entrar no condomínio, um grande boulevard 
convida a todos a um passeio envolta de um 
paisagismo marcante até o encontro com o mar. 

VeraGama

VENDAS: (82) 9.9650-7977 DAVID ABS - CRECI 5277 AL



VeraGamaO ponto final do boulevard é o Beach club, 

com mais de 640m² de lamina de água de 

piscinas que dão con�nuidade 

ao horizonte do mar. 
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VeraGama

A área envolta da piscina contará com piso atérmico que 
traz conforto e segurança ao toque dos pés descalços e 
ressalta ainda mais essa con�nuidade da piscina com a 
praia a frente. A piscina infan�l (Beach Pool) simula as 
prainhas rasas e garante um bom espaço para as crianças. 

A piscina adulta contará com espaços inovadores: os 
lounges flutuantes. Os lounges flutuantes se referem a 
espaços com confortáveis estofados cercados por água, 
causando a sensação de estarem em uma ilha flutuante 
sobre a mesma. 
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VeraGama

O edi�cio do Beach Club será um edi�cio de arquitetura contemporânea, 
que se impõe com leveza diante da paisagem. 

A integração entre os ambientes está presente de 
modo prioritário. Uma grande varanda com espaço 
para jogos de mesas e lounges é integrada a uma 
outra varanda fechada por vidros e confortáveis 
estofados. Nesse ambiente ficará uma escada 
helicoidal de forma escultórica dando destaque a 
esse salão para o acesso ao primeiro pavimento. 

Integração 
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*imagens meramente ilustrativas.  

O convívio entre as famílias e amigos está distribuído no 
condomínio não só no boulevard, mas também em mais 2 

praças e a quadra de tênis que fica no início do condomínio. 
As praças pensadas para as crianças com playgrounds 

cercados contribuindo para a segurança e tranquilidade. 

...segurança é sinônimo de tranquilidade 

VeraGama
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1: GUARITA 
2: GUARITA 
3: ETE
4: BOULEVERD 

5: ÁREA DE LAZER 
6: PRAÇA
7: POMAR
8: QUADRAS 
9: FITNESS 
10: SKATE PARK
11: ESPAÇO PET
12: CLUBE
13: RESERVATÓRIO DE ÁGUA VeraGamaVENDAS: (82) 9.9650-7977 DAVID ABS - CRECI 5277 AL



Espaço churrasco 

Cinema ao 
Ar Livre.  

Piscina aquecida 

Ao subir para o primeiro pavimento, o 
primeiro encontro é com uma lamina de água 
da piscina se complementando ao mar em 
uma vista única na praia do patacho. 

A piscina coberta e cercada de vidros se 
estende para o ambiente aberto do roo�op, 
o n d e  s e r ã o  d i s p o s t o s  l o u n g e s  d e 
contemplação com o apoio de um bar. 

No outro extremo se encontrarão: sauna, spa, 
banheiros e duchas. Um deck elevado em 
m a d e i r a  d á  a c e s s o  a  p i s c i n a  e  a 
hidromassagens com vistas exclusivas do mar 
favorecendo uma experiência sem igual.
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VeraGama

O conceito All Service e a 
parceira com VHC, a experiencia 
de viver a vida da melhor forma 

possivel ao seu dispor. 



Entre a quadra J e a quadra K, uma praça foi 
reservada para os animais 

de es�mação ficarem livres e usufruírem do player exclusivo. 
Além do espaço para os pets, a praça conta com bancos 

sombreados por arvores e local para 
estacionamento de carros.
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O lazer e a privacidade da sua família
são exclusivos de um condomínio
que traz um conceito de RESORT.  

LAZER, PRAZER E EXCLUSIVIDADE. 
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BEACH / RESORT / RESIDENCE 

//ADMINISTRAÇÃO:                               

//ALUGUEL DE FFÉRIAS:                              

//SERVIÇO DE HOSPITALIDADE
 E CONCIERGE :                              

VENDAS:




