À comunidade dos Ex-ULMs,

Todos nós temos sido solidários, de uma forma ou de outra, com

as populações mais carenciadas, associações, grupos de trabalho,
famílias, etc. No caso da Associação Capulana, a situação toca-nos
um pouco mais por se tratar de prestar auxílio à Casa do Gaiato
em Moçambique, e ainda às populações a ela ligadas e que se
localizam em várias aldeias vizinhas de Boane (onde muitos de
nós fizemos a nossa recruta).

Sendo a obra desenvolvida por esta Associação muito meritória,

nomeadamente nas áreas de Educação, Nutrição, Saúde e
Autossustentabilidade, parece-nos que todos nós poderemos
colaborar tornando-nos sócios e orientando para a Capulana
oportunidades que possam surgir para donativos, contribuições e
angariação de fundos e sócios. O reduzido valor das quotas
(mínimo de 5,00€/mês) foi definido precisamente a pensar
naquelas pessoas que, tendo gosto em contribuir, possam dispor
de menos meios.

Desde já agradecemos todos os contributos que entendam

poder dar, bem como qualquer acção de divulgação que possam
implementar. O contacto com a Associação Capulana pode ser
feito via browser (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.)
diretamente na Internet ou via Facebook, neste caso com uma
actividade mais amplamente ilustrada e divulgada.

Os links (ou acessos) para ligação a esta Associação são os

seguintes:

http://www.capulana.pt
www.facebook.com/associacaocapulana

Qualquer que seja o local onde te encontres, contamos contigo

para incentivar e ajudar a expandir os horizontes até agora
rasgados pelos esforços desenvolvidos pelos fundadores da
Associação.

Muitas contribuições pequenas podem tornar uma acção mais

válida e fazer toda a diferença!

Todos sabemos que, cada vez mais, somos chamados a

contribuir para ajudar aqueles que, infelizmente, são atingidos
pela falta de meios de sobrevivência.

A SOLIDARIEDADE não se pode ficar por palavras.
Participa e contribui!
Lê os textos e vê as imagens que aparecem neste portal, pois só

assim terás uma noção clara da acção da Associação Capulana e
poderás ajudar a divulgar a sua obra!

CONTAMOS CONTIGO!

