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Os prédios do bairro Caputo, no município do Rangel, 
Vão receber obras de restauro. Pedro Paulo Ambrósio, 
Presidente da comissão de moradores, disse que o 
Objectivo dos trabalhos é mudar a imagem do bairro e 
Dar exemplo aos outros bairros da capital de que tudo é 
Possível se os moradores estiverem organizados. 
Pedro Paulo Ambrósio assegurou que os trabalhos têm 
A duração de um ano e consistem na mudança e 
Renovação dos telhados dos edifícios, pintura e a 
Reparação dos esgotos. “Porque a rede do saneamento 
Básico dos prédios está totalmente rebentada e a 
Pintura horrível”, disse. 
Pedro Paulo Ambrósio acrescentou que para a 
Execução do projecto apenas contribuíram os 
Moradores, que estão a pagar mensalmente a quantia de 
30 Dólares para custear as obras. 
A comissão de moradores tenta agora o apoio de 
Entidades oficiais e de empresas do bairro para ajudar 
Ao sucesso do projecto. 
Pedro Paulo Ambrósio acredita com a divulgação do 
Projecto da comissão de moradores do Bairro Caputo 
Novos apoios vão surgir. “Estou em crer que várias 
Empresas e empresários vão colaborar na reabilitação 
Dos prédios”, disse. Pedro Paulo Ambrósio afirmou que todos os 
moradores estão de parabéns por se terem cotizado a 
fim de levar avante a empreitada. “Muitos ofereceram o 
Seu apoio à comissão para as tarefas de restauro”, disse. 
Recordou que existem moradores que ainda não 
Efectuaram a sua contribuição mas acredita que dentro 
de pouco tempo o vão fazer. 
Questionado sobre a participação da Administração 
Municipal no projecto, Pedro Paulo Ambrósio disse 
que “temos recebido apoios em técnicas e 
equipamentos”. Solicitou aos empresários interessados 
em ajudar, a contactarem a comissão dos moradores. 
Moradores satisfeitos. 
Nazaré de Sousa, moradora no Bairro do Caputo, disse 
que a iniciativa foi bem planeada, com a ajuda dos 
Moradores. “É um projecto excelente porque os 
Prédios precisam destas obras”, disse. 
A munícipe do Rangel confirmou que cada morador 
Dos edifícios do Caputo contribuiu com um valor 
Equivalente a 30 dólares. 
“Acho que o valor proposto é suficiente para colmatar 
As despesas da reabilitação dos edifícios porque cada 
Prédio tem 24 apartamentos”, disse. 
Nazaré de Sousa reconheceu que existem vizinhos que 
Não pagam as contribuições, “peço a que paguem as 
Suas contribuições para benefício de todos. Vizinhos 
Kilapeiros, paguem as vossas quotas para vermos os 



Prédios novos e bonitos”, disse Nazaré de Sousa. 
José Carlos “Smith” diz que está satisfeito com o 
Trabalho que está a ser levado a cabo pela comissão: 
“Está ser feito um trabalho de louvar”. 
Reconheceu que já são notórias as melhorias nos 
Esgotos, no embelezamento dos edifícios e no 
Fornecimento da água potável. 
José Carlos “Smith”, pediu aos moradores para 
Colaborem com a comissão. 


