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LIONS is a secular, non-political service movement with a humanist 
orientation in its activities. It was created by a group of 
businessmen in Chicago, United States, in 1917. Its principal 
founder was Melvin Jones, who perhaps did not anticipate such 
widespread and rapid acceptance within communities, despite 
believing in the possibility of altruistically doing good for others 
and bringing people closer together through the faith he held 
in peace between the populations of the world. Within a few 
years, Lions began an irreversible worldwide expansion that 
continues today and makes this organisation a world leader in 
humanitarian service.
On its first centenary, Lions Clubs International, in more 
than 207 countries and geographic regions, with around 1.4 
million members spread among 46,000 clubs, celebrates the 
achievements of those who established the tradition of no 
need being left unattended, today reinforced by the ability of 
all members and their Youth – Lions and Leos – to believe and 
accomplish and, throughout the world, the inner strength and 
assertiveness of these volunteers who stay loyal to the motto 
“We Serve.”
At the heart of each club’s activities, therefore, there is always 
the idea of service, making use of its members’ professional 
skills in community life. It also benefits from a reciprocal 
development of comprehension, wellbeing and peace among 
peoples of the world.
Today, Lions Club International has already exceeded the 
centenary service challenges set in 2014 and in doing so has 
served more than 100 million people on a global scale, in four 
main areas of service, namely protecting the environment, 
providing vision-related services, improving the lives of young 
people and working to reduce hunger.
However, our ambition and confidence in overcoming new 
challenges, achieving new goals and serving new people 
demonstrates that our work is far from complete. We know we 
must continue to bring hope to the most needy and stimulate 
people’s good qualities, in particular, the inner strength and 
ability to achieve of all those who have aspired and agreed to 
become LIONS on this continuing journey.
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LIONS é um Movimento 
de serviço com orientação humanista na sua atividade e independente de 
credo religioso e político. Foi criado por um grupo de empresários nos 
Estados Unidos da América em 1917, em Chicago, e teve como principal 
fundador Melvin Jones que talvez não esperasse uma tão generalizada 
e rápida aceitação nas comunidades, apesar de acreditar na possibilidade 
em fazer o bem ao outro de forma altruísta e de aproximação dos homens 
pela fé que mantinha na paz entre os povos do Mundo. Em poucos anos, 
Lions inicia uma irreversível expansão mundial que hoje ainda continua 
e faz desta organização a líder global em serviços humanitários.
Lions Clubs International ao celebrar o seu primeiro centenário, em mais de 
207 países e regiões geográficas, com cerca de 1,4 milhões de associados 
distribuídos por mais de 46.000 clubes, exalta as realizações daqueles 
que estabeleceram a tradição de que nenhuma necessidade pode deixar 
de ser atendida e que hoje é reforçada pela capacidade de acreditar e de 
realização de todos os associados e da sua Juventude ... Lions e Leos e, 
pelo mundo, a capacidade interior e de afirmação destes voluntários fiéis 
ao seu lema «Nós Servimos».
É assim que na atividade de um clube existe sempre o ideal de serviço, 
aproveitando as competências profissionais na vida comunitária dos seus 
sócios. Privilegia-se ainda o desenvolvimento recíproco de uma compreen-
são, bem-estar e paz entre povos no mundo.
Hoje, Lions Clubs International já ultrapassou o desafio de serviços do cen-
tenário estabelecido em 2014 e para isso já serviu à escala global mais de 
100 milhões de pessoas, em quatro áreas primárias de serviço como são 
proteger o meio ambiente, prestar serviços relacionados à visão, melhorar 
a vida da juventude e trabalhar para reduzir a fome.
Mas, a ambição e a confiança em vencer novos desafios, cumprir novas 
metas e servir novas pessoas ensina que o nosso trabalho está longe de ser 
concluído. Sabemos que devemos continuar a levar a esperança aos mais 
carenciados e a estimular as boas qualidades dos homens, em especial, 
a capacidade interior e de realização de todo aquele que quis e aceitou 
ser LIONS nesta jornada contínua.

Raul Amado
Governador
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