
Caminho
dos Pássaros



De repente o céu se abre 
e você percebe que a vida 
pode te levar mais longe.

Caminho
dos
 

Pássaros



Seu novo caminho.
Seu mais alto Voo.

32 unidades
Casas de 120 m²

Na região que mais se valoriza, surge um empreendimento único, 
feito sob medida para você. O Caminho dos Pássaros combina a 
comodidade de um condomínio e a exclusividade de uma casa.
Conheça aqui o seu próximo e mais alto voo.

Fachada da casa



Encontre sua qualidade de vida 
em alto estilo.

Espaço Gourmet 

Deck

Sauna

Piscina

Deck e piscina

Você não imaginava 
que alcançaria tanto

Espaço Fitness

Um caminho que leva 
à qualidade de vida

Espaço Fitness

Playground

Jardins com paisagismo
Um espaço reservado para você se exercitar enquan-
to acompanha o lazer de seus filhos. O Caminho dos 
Pássaros é seu encontro diário com o bem-estar.



Campo telado

Sauna

Solarium

Playground Baby

Praça dos jogos

WC masculino e Feminino

Espaço Gourmet com forno de pizza 
e churrasqueira

Playground Jr.

Espaço Fitness com visão geral da área
de lazer

Piscina Adulto com Raia

Piscina Infantil Incorporada

Biribol (Vôlei de Piscina)

Na porta da sua casa, à sua disposição, 
um espaço projetado com inteligência 
para garantir conforto e exclusividade. A 
área de lazer é totalmente integrada. A 
privacidade é o ponto mais alto.

Alameda Jaçanã

Alameda Curió
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Alameda Curió

Alameda Jaçanã

Rua Manoel Gomes
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Lazer com exclusividade e 
integração. Mais um ponto 
alto desse empreendimento 
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Fachada das casas



13

4

5

6

7

8

2

Suite Master 
com Closet

WC (Suíte 2) Laje técnica para 
colocação de Splits

WC (Suíte 1)

Suíte 02 
com Closet

WC (Suíte 
Master)

Suíte 011 Hall7
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Entrada

Louçaria/Adega Área de serviço

Cozinha integrada à 
varanda

Varanda em “L” com garagem 
integrada (duas vagas,  
sendo uma coberta)

WC de serviço, atendendo 
 ao lazer privativo

Sugestão de área de 
lazer privativa*

WC Social 
com chuveiro

Ampla Sala de Estar/
Jantar com espaço para 
Home Theater/Home 
Office
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Piso Térreo Piso Superior

Tudo projetado com 
carinho e atenção

9

* Equipamentos, mobiliário e paisagismo da área de lazer privativa não fazem parte do imóvel.



Sugestão de lazer privativo

O céu será o limite  
para a sua felicidade

CE 040

CE 040

Rua Manuel Gomes

 Rua Antônio Sá e Silva

 Rua Zildênia

Posto de 
Gasolina

Restaurante
Chico Abílio

Farmácia 
Pague Menos

Retorno

Rua N.Sª. de Nazaré

Empresas 
de Segurança

Rua Francisco Oliveira de Almeida

Café do Sertão

Caminho
dos Pássaros

Tudo que você precisa estará a um passo de você. 

Não importa pra que lado você vá.
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Os encontros com os amigos terão espaço e privacidade. As 
casas foram projetadas com carinho e cuidado para possibilitar 
a construção de um lazer privativo que já conta com:

cozinha integrada à varanda 
e bancada de granito com pia

Rua Manoel Gomes, nº 505, Eusébio-CE



     

Missão

Desenvolver e implantar empreendimentos de alta qualida-
de, inovadores e com capacidade de valorização, gerando 
resultados crescentes de maneira sustentável, tanto no aspec-
to financeiro quanto no sócio-ambiental, buscando sempre 
a satisfação de todos os envolvidos (clientes, colaboradores, 
parceiros, corretores, financiadores).

Princípios

Resultado

Foco no Cliente

Qualidade

Inovação e Pioneirismo

Valorização

Sustentabilidade

Ética e Respeito

Gadelha Ponte Empreendimentos é uma empresa que atua a 12 anos no 
mercado imobiliário de Fortaleza como incorporadora e construtora. Acu-
mula ampla experiência no mercado de casas em condomínios. Participou 
de vários empreendimentos de sucesso, em diversos bairros da Região Me-
tropolitana de Fortaleza, mas principalmente no Eusébio.

A empresa atua em todas as fases da incorporação: aquisição do terreno, 
conceituação do empreendimento, desenvolvimento do projeto, constru-
ção, gerência de vendas, financiamento e atendimento ao cliente, tudo isso 
de forma integrada e coordenada.

Via Monteverdi

Village Du Soleil

Via Monteverdi

Grand Maison

Vila Romana Residence



www.gadelhaponte.com.br

Vendas

Construção e Incorporação

Empreendimento juridicamente perfeito: Incorporação registrada em 18 de abril de 2013, sob o nº.: 02-007115 no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Eusé-
bio-CE. Em atenção a Lei 8.078/90 esclarecemos que as fotos, cores e ilustrações deste book têm caráter exclusivamente promocional, por se tratar de bem a ser construído. 
Somente farão parte do imóvel o material, itens de decoração e equipamentos constantes no memorial descritivo.


