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As paisagens e sons do meu estado natal
Tennessee são muitos e bem variados. Os sons
do grandioso rio Mississippi no extremo oeste do
estado, da agricultura e indústria no centro do
Tennessee ou os sons produzidos pela fauna nas
montanhas Apalaches no leste do Tennessee são
todos distintos e representam a hospitalidade
acolhedora do sul dos EUA.  Os sons das águas
do Mississippi no extremo noroeste do
Tennessee e, mais ao sul, o lamento da música
blues na famosa rua Beale Street de Memphis
nos lembram sutilmente de como é distinto o
oeste do Tennessee. Mais ao leste,
bem no centro ou no “meio” do
estado, o relevo relativamente
plano dá lugar a colinas que
caracterizam a parte do Estado
onde surgiu a música country. O
som do banjo, violão e bandolim,
que dominam as colinas ao redor
de Nashville, durante anos,
inspirou os sonhos de muitos
agricultores da área rural do
Tennessee. Lugares como Printers
Alley e Music Row são bem
conhecidos nesta terra que
conquistou o nome de “Music City”
(Cidade da Música) nos EUA. Os
sons da agricultura então cedem
aos ruídos da indústria na medida
em que nos deslocamos mais ao
leste para Knoxville e a cidade do transporte,
Chattanooga. Bem ao leste destas cidades em
expansão começa o sopé da cadeia de
montanhas Smoky Mountains, que domina toda
a paisagem do leste do Tennessee.  

Durante todo o dia, pode-se ouvir o chamado
frequente dos bandos de codornas—da região—
interrompendo a tranquiliadade da paisagem
rural e até mesmo imaculada de algumas partes
do estado. 

E quando a noite chega, e o sol se põe por
detrás das montanhas, pode-se ouvir ao longe o
chamado solitário de uma ave ou o uivo
assombroso de um coiote. Perto de pequenos
povoados, o som de banjos, violões e violinos soa
como ecos, chamando as pessoas para casa.
Quando o verão dá lugar ao outono, as colinas e
montanhas tornam-se um esplendor de cores,
pois árvores nativas como o bordo, álamo,
bétula, freixo, castanheira, carvalho e nogueira

ficam avermelhadas, cor-de-laranja e amarelo.
Depois, quando o outono cede ao inverno, as
folhas dão lugar a um manto de neve, perfurado
apenas pelos troncos de árvores nuas e também
pelo belo verde das árvores de cedro que
pontilham a paisagem. 

As colinas e montanhas que compõem o
cenário onde se encontra a minha casa criam
uma atmosfera única. Os limites naturais das
grandes montanhas Smoky Mountains formaram
ao longo de muitas gerações uma cultura
distinta com dialetos específicos, uma cozinha
única e a tradição de contar histórias. 
Venho de uma descendência muito sólida que
gostava e valorizava a privacidade. Eles

construíam suas casas nas
montanhas e pelos vales que
compõem a bela paisagem do
Tennessee. Com isto, se isolavam
do resto do país e do que se
considerava o típico estilo de
vida americana. Esta forma
relativamente isolada de viver
inspirou um espírito independente
entre aqueles que aqui se
estabeleceram. Como resultado
imprevisto da solidão destas
comunidades montanhesas,
formou-se um vínculo entre as
pessoas desta região pouco
povoada. A natureza cooperativa
converteu-se em uma tradição em
que vizinhos ajudam vizinhos,
desconhecidos ajudam

desconhecidos. A tradição de voluntariado
difundiu-se tanto, que, quando o ainda o recém
independente Estados Unidos foi desafiado no
início de 1800, foram os colonos da região hoje
conhecida como Tennessee que se
voluntariaram em grande número para
defender a soberania do país, e, – devido a
isto, o Tennessee tornou-se para sempre
conhecido como “o estado voluntário”.

O espírito voluntário continua sendo
predominante no Tennessee. “Pessoas que
ajudam o próximo” é uma frase que continua a
caracterizar a atitude de muitos habitantes do
Tennessee. É raro alguém passar por uma
pessoa sem cumprimentar ou sem desejar um
alegre “bom dia” ou, nas cidades menores, um
“olá, vizinho”. E nas minúsculas comunidades
do estado, o motorista de cada veículo é
cumprimentado com um caloroso e amigável
aceno de mão quando cruza por outro veículo.
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ESCALAR 
Novas MONTANHAS



Embora os tempos tenham mudado, e as
tradições antigas tenham dado lugar à
tecnologia moderna, a histórica cordialidade que
caracteriza o Tennessee permanece. Com a
mudança dos tempos, surgiram novos desafios.
Apareceram oportunidades novas e diferentes
para servir. Surgiram novas formas que os
generosos podem usar para dar.  Apesar dos
tempos modernos, o velho espírito voluntário
permanece no coração da maioria dos
habitantes do Tennessee.

As tradições que guardo da minha infância
no Tennessee e a independência transmitida
pelos antepassados que venceram muitos
desafios para construir suas vidas nos sopés ou
montanhas que os circundavam me inspiraram a
escolher “Escalar Novas Montanhas” como o
meu lema presidencial. 

Usa-se escalar uma montanha como
metáfora para muitas situações diárias que as
pessoas enfrentam. Representa algo difícil e
trabalhoso e que requer um grande esforço para
ser realizado. Mas é somente escalando estas
montanhas que podemos nos superar. Cada
montanha representa um novo desafio—uma
nova oportunidade. 

À medida que nosso mundo continua
mudando, todos nós nos deparamos com novos
desafios—novas oportunidades para servir ao
próximo. A cegueira, sarampo, outros riscos à
saúde, a insegurança alimentar, falta de água
potável, guerra e distúrbios civis, todos—
representam desafios para uma infinidade de
pessoas em todo o mundo, mas representam

oportunidades para os Leões, já que
trabalhamos para tornar o mundo um lugar
melhor. Os Leões devem continuar a escalada,
encontrando novas maneiras de servir.  Cada
montanha representa uma nova oportunidade
para os Leões, e escalar cada uma delas
proporciona a nós uma chances de tornar o
mundo melhor para outra pessoa.

Ao começarmos o ano 
de comemoração de 100 anos de
serviço à comunidade – honrando
o nosso passado e abraçando o
nosso presente – é o nosso futuro
que devemos planejar e começar a
forjar. E o nosso futuro é brilhante.
Mas falando metaforicamente, se
pretendemos subir a próxima
montanha, devemos traçar uma
trilha a nossa frente, devemos
marcar o nosso caminho para
futuras gerações de Leões que
seguirão e preservarão a nossa
tradição de serviços.



Nós lideramos através do serviço. Este é nosso
ponto forte. Somos uma rede de líderes
comunitários que constataram o resultado que o
serviço voluntário pode trazer e o valor que
voluntários proporcionam às suas comunidades.

Devemos continuar avaliando as iniciativas e
programas de serviços oferecidos por LCI para
garantir que tenhamos uma visão unificada na
qual os programas de serviço conduzam o
propósito da nossa organização e, como
resultado, aumentem o quadro de associados,
melhorem a satisfação do associado, viabilizem
parcerias mais significativas e aumentem a
conscientização pública sobre nós. Enfim,
devemos continuar liderando através do serviço
e acentuando nossa posição como líder global
em serviço humanitário.

Os Leões têm um enorme impacto sobre
a saúde e bem-estar das comunidades de
todo o mundo. Pense em todas as formas
das quais os Leões fazem a diferença no
dia-a-dia das pessoas:
   • Meio ambiente – Os Leões ajudam a manter

nossos bairros, ruas, parques, rios, espaços
verdes e água limpos e seguros para todos. 

   •  Juventude – Os Leões ensinam,
mentoreiam, treinam e apóiam os jovens
com tudo, desde a lição de matemática
até a lidar com crises pessoais e torneios
de futebol.

   • Fome – Trabalhamos por nossa conta e com
outras agências para conter a insegurança
alimentar.

   • Visão – Os Leões trabalham em vários níveis
para combater a cegueira evitável e prestar
serviços tão necessários aos cegos e
deficientes visuais.
Os Leões são parceiros importantes e

participantes de sociedades espalhadas por todo
o mundo. 

Pergunte-se o seguinte: Como a minha
comunidade seria se nunca tivesse havido um
Lions Clube?

Como seriam os parques, escolas e
bibliotecas das nossas cidades, vilas, estados/
municípios? Quais necessidades básicas não
estariam atendidas? Que oportunidades para
crescer, aprender e prosperar como sociedade
estariam perdidas?  É difícil imaginar e
mensurar um mundo assim.

Felizmente, não temos que imaginar o
mundo sem Lions clubes. Ao nos aproximarmos
de 100 anos de serviço, a marca do nosso
serviço cresceu além do que Melvin Jones
poderia ter previsto. 

Os Leões continuam comprometidos com as
duas palavras que nos definem – a nossa razão
de ser e a própria essência da nossa existência –
“Nós servimos”. E os Leões aceitam novos
desafios e novas oportunidades para servir ao
próximo. Não existem montanhas altas demais.

Quando começamos a nossa Comemoração
do Centenário na Convenção Internacional de
2014 em Toronto, pedimos aos Leões que
escalassem a próxima montanha – para servir,
pelo menos, 100 milhões de pessoas em
quatro áreas – Juventude, Visão, Fome e Meio
ambiente – até 30 de junho de 2018. Os Leões
reagiram como somente eles fazem: com
entusiasmo e determinação. Somente no
primeiro ano, alcançamos mais de um terço
de nossa meta. E agora, quando concluímos
o segundo ano do Desafio de Serviços do
Centenário, estamos bem além da marca de dois
terços e muito bem colocados para atingir e
ultrapassar a nossa meta. 

Mas este não é o momento de descansar.
Todas comunidades, grandes ou pequenas, as
quais cada clube serve, oferecem oportunidade
para Projetos de Legado do Centenário. Os

ALCANÇAR o

ÁPICE EM SERVIÇO
Chegar ao topo de uma montanha não é o fim de uma
jornada, é o início de outra: uma nova oportunidade. 



Leões ao redor do mundo estão
agindo para enfrentar este novo
desafio através da criação de um
legado permanente, que para sempre
relembrará os Leões e outras
pessoas da comunidade do grande
trabalho que realizamos e das
montanhas que escalamos durante o
ano do nosso Centenário. Quer se
trate de um parque onde as crianças
possam brincar, um campo
desportivo onde os jovens possam
competir, uma escola onde os alunos
possam aprender, um centro
oftalmológico onde carentes possam
receber atendimento, um hospital
onde os doentes possam se curar,
uma área florestal onde as árvores
possam crescer e o ambiente ser
preservado, uma biblioteca onde os
idosos possam aprender e desfrutar
do seu tempo, ou simplesmente um
monumento, um relógio ou uma
placa que sempre nos lembre do
nosso dever de servir, os Leões de
todo o mundo estão agora se voltando
às necessidades que podem ser
atendidas através da implementação
de um Projeto de Legado. A
montanha é alta, e ainda não
conseguimos ver o topo. 
Precisamos de perseverança, se
quisermos alcançar o que nos
propusemos a realizar. Mas somos
Leões e não desistiremos até que
alcancemos o pico!



A partir de pesquisas com grupos de enfoque de não
Leões, tomamos conhecimento de que o logotipo do
Lions é um dos mais amplamente reconhecidos entre os
grupos de sem fins lucrativos. As pessoas ligam o nosso
logotipo ao serviço comunitário.

Atender às necessidades de nossas comunidades
proporciona aos Leões uma ligação especial e constrói
laços duradouros. A nossa meta é obter a participação
de pelo menos 20.000 clubes nos Projetos de Legado.
Se o seu clube participar com um projeto de nível 1, 
2 ou 3, conforme descrito nos exemplos a seguir,
certifique-se de que o logotipo de Lions esteja bem
visível como parte permanente do projeto. E não se
esqueça de reportar o projeto da mesma forma que
registra os projetos do Desafio de Serviços do Centenário.

CONECTAR-SE com

AS COMUNIDADES



 

Nível 1 – 
Exposição à comunidade
• Placa nova
• Um relógio ou uma estátua
comemorativa celebrando
a comunidade 

• Bancos comunitários
• Bicicletários
• Um gazebo ou área de piquenique

Nível 2 – 
Um presente maior à comunidade
• Reformar uma praça ou parquinho,
instalando novos equipamentos ou
elementos acessíveis para deficientes

• Fornecer equipamentos para
acessibilidade em um estabelecimento
existente de atendimento à comunidade

• Equipar o setor de um hospital que
trate de uma necessidade não atendida

• Instalar um sistema de saneamento ou
água potável em uma escola

• Construir uma passarela para
tornar  uma intersecção movimentada
mais segura

Nível 3 –
Um projeto permanente para melhorar a
qualidade de vida na comunidade
• Desenvolver ou expandir uma clínica médica,
biblioteca ou escola

• Instalar uma Sala Lions em um asilo
ou hospital

• Desenvolver um laboratório tecnológico
dentro de um centro para deficientes
visuais e cegos

• Desenvolver um centro profissionalizante
para pessoas com deficiências ou jovens
que estejam subempregados 

• Construir uma nova praça, parquinho ou
piscina para a comunidade

Você encontra mais informações sobre os Projetos de Legado do Centenário no website Lions100.org.  



LIDERAR-NOS NA 
subida À PRÓXIMA 
MONTANHA



Liderança é visão, conhecimento, determinação, confiança,
otimismo, abertura, humanidade e consideração pelos
outros. É a direção e orientação que inspiram dedicação,
confiança, e realização. É preciso liderança para inspirar e
obter o melhor das pessoas. É um processo pelo qual uma
pessoa influencia e motiva outras a alcançarem um objetivo,
e direciona uma organização de forma a torná-la mais coesa
e coerente (unificada, conectada, e harmoniosa). 

Um líder deve inspirar os outros e incutir paixão e
sentido em um indivíduo ou grupo de indivíduos. 

Portanto, liderança é a habilidade de
inspirar, empoderar e incutir paixão nos
outros; a habilidade de orientar e
direcionar os outros; a capacidade de
motivar os outros por uma meta comum e
alcançar os resultados desejados.

Um estudo recente revelou que os jovens se voluntariam
não apenas para atender as necessidades dos outros, mas
também por oportunidades de crescimento pessoal. O
treinamento e desenvolvimento que oferecemos e a real
experiência de liderança que se obtém como associado de
um Lions clube proporcionam uma oportunidade a cada
Leão de servir melhor ao próximo e também de crescer
como pessoa.

O desenvolvimento da liderança também fornece meios
eficazes para compreender e melhorar a forma como
lidamos com as emoções próprias e de outras pessoas,
aprendendo a melhor forma de comunicar, motivar, orientar
e inspirar paixão nos outros.

À medida que nos esforçamos para atender às
necessidades crescentes por serviços humanitários,
constatamos que precisamos fazê-lo de modo eficaz e
eficiente. Bons líderes podem fazer com que isto aconteça.
Serviço forte = clubes fortes = orgulho, envolvimento e
entusiasmo dos associados.

De igual importância, o desenvolvimento da liderança é
uma forma de nos mantermos relevantes e dinâmicos ao
entrarmos em nosso próximo século de serviços. Enquanto
celebramos nosso Centenário, devemos planejar o nosso
futuro. Uma coisa essencial para o nosso futuro é o
planejamento da sucessão – assegurar um grupo de líderes
Leões habilitados, capazes, entusiasmados e arrojados, que
nos guiarão e apoiarão por muitos e muitos anos.

Para atingir o topo de uma montanha, é necessário ter
as ferramentas certas. Você também precisa das
ferramentas certas para se tornar um líder eficaz. Os
nossos programas, ferramentas e recursos de
desenvolvimento da liderança já aperfeiçoaram as
habilidades de milhares de Leões em todo o mundo,
preparando-os não só para lidar de forma eficaz com os
desafios, mas também para antecipá-los. Seja a sua
preferência por treinamento em pessoa ou por ensino
através da tecnologia, LCI dispõe de algo para todos. Quero
incentivá-lo a atingir alturas ainda  mais elevadas,
aproveitando as diversas oportunidades de treinamento e
desenvolvimento oferecidas por LCI e pela GLT.



As equipes de sucesso compartilham dois tipos
de valores.
Elas valorizam:

1) Atingir a meta ou realizar 
a missão

2) Relacionar-se um com o outro como
uma equipe.

Os valores compartilhados são:
   • Papeis – Os membros da equipe

compreendem a contribuição e limitações
específicas dos outros e desenvolvem uma
divisão distinta do trabalho. Na escalada de
montanhas, um alpinista pode ser excelente
em decifrar novas rotas, outro fixando as
cordas e ainda outro conduzindo a corda.

   • Metas compartilhadas – A meta da equipe é
mais importante do que as metas
individuais. Por exemplo, os membros da
equipe de alpinismo compartilham o desejo
de alcançar o cume da montanha juntos
como uma equipe, não apenas como
alpinistas individualmente.

   • Credibilidade na equipe – As equipes
acreditam que podem obter sucesso.

Um segundo grupo de valores compartilhados se
relaciona às dinâmicas interpessoais.
   • Confiança – Os membros da equipe contam

uns com os outros para se chegar ao
esperado. Em outras palavras, os membros
da equipe veem consistência nos
comportamentos. Na escalada de
montanhas, os membros da equipe
prendem-se uns aos outros, têm certeza de
estarem seguramente amarrados, mesmo
se seja um parceiro que fixe as cordas.

   • Compreensão entre as pessoas – Os
membros da equipe conhecem o ânimo e
desejos de cada um, bem como situações
pessoais para que possam determinar
quando um companheiro membro da
equipe está muito fraco fisicamente ou
mentalmente exausto para continuar
a subida.

Estes cinco valores são comprovadamente
essenciais para fazer decolar as equipes eficazes
e conduzem ao ápice das montanhas com êxito. 

Ninguém é menos importante dentro de uma
equipe. E cada membro da equipe causa

Lions Clubs International compõe-se de muitas equipes – clubes, divisões,
regiões, distritos, distritos múltiplos, Equipes de Governador de Distrito,
Equipe de Liderança Global, a Equipe Global de Aumento de Associados,
Diretores Internacionais, Dirigentes Executivos, nossos funcionários e
muitos mais – todos trabalhando juntos por uma meta comum de melhorar
o nosso serviço ao próximo.

CONSTRUIR 
A NOSSA EQUIPE,

CONVIDANDO PARA CAUSAR IMPACTO



impacto. Com cada novo
associado que entra para a
nossa equipe, podemos impactar
a vida de 30 pessoas. Uma
simples equação nos mostra que
para 1.000 novos associados que
se afiliam, impactamos a vida de
30.000 pessoas. 

A nossa meta durante o
período de Comemoração do
Centenário é que cada clube
convide três novos associados a
cada ano e que cada distrito
inicie um novo clube. Isto
representa um aumento
modesto de 5 porcento – cerca
de 138.000 novos associados.
Mas resulta em um adicional de
4,1 milhões de pessoas
beneficiados por serviço.

Não se trata de adicionar
associados somente para o
crescimento do quadro
associativo. Trata-se de
adicionar associados para
atender às necessidades
crescentes das comunidades.

 
  

   



As montanhas nunca são elementos isolados.
Elas estão conectadas. Pertencem a uma série
de montanhas que se denomina cordilheira,
como os Alpes, os Andes, os Himalaias e claro,
as Montanhas Apalaches que atravessam o meu
estado natal Tennessee nos EUA.

Os Leões também estão conectados:
através do serviço, do companheirismo e de
algo que todos carinhosamente chamamos
de “Leonismo”.

Os Leões de todo o mundo estão se
conectando como nunca antes via Internet, o que
aumentou a capacidade de nos comunicarmos.
Através da comunicação em tempo real, o

mundo ficou um pouquinho menor, mesmo que
seja apenas uma questão de percepção.

E mais do que nunca, os Leões estão usando
a mídia social para se conectarem com o público. 

Alguns clubes estão até mesmo
experimentando reuniões online e permitindo
que alguns associados participem das reuniões
via Skype e tele-conferência.  Cada vez mais, os
nossos dirigentes internacionais conseguem se
dirigir a um grupo de Leões em diferentes países
através do Skype e FaceTime, mesmo estando
fisicamente presentes em outro país para falar a
Leões um lugar diferente.

CONECTAR
A MINHA MONTANHA a SUA



Existem inúmeras formas de se
utilizar comunicações eletrônicas
e uma quantidade igualmente
ampla de benefícios, como por
exemplo, atingir um público maior
e mais diversificado. Também é
uma ótima maneira de economizar
tempo e dinheiro.

Em preparação para à Comemoração do
Centenário em Chicago em 2017, os nossos

funcionários analisaram uma série de cartas
escritas por Melvin Jones. O nosso fundador
passou muitas horas pessoalmente se
aproximando de novas comunidades onde não
havia Lions clubes e se aproximando de Leões
nas suas cercanias. As suas cartas inspiraram
Leões e os incentivaram a iniciar novos clubes
em muitas áreas carentes ao redor do mundo. 

A Internet desempenhará um papel
fundamental nos nossos planos para o futuro.
No espírito da eficiência, conveniência e
expansão do Leonismo, temos que acreditar que
Melvin Jones aprovaria.

   



Muito tempo depois da Comemoração do
Centenário ter terminado, os aplausos terem
diminuído e a música ter sido abaixada um
decibel ou dois ainda – teremos muitos desafios
pela frente, visto que os Leões continuarão o
trabalho de tornar o mundo um lugar melhor. A
necessidade crescente de serviços em todo o
mundo continuará nos confrontando e nos
desafiando conforme seguimos adiante.

E devemos seguir adiante. Temos que
continuar prevendo a próxima montanha. E
temos que escalar cada uma delas. As pessoas
dependem de nós.

O LCI Adiante é um plano
estratégico desenvolvido para
expandir de forma significativa o
impacto dos nossos serviços,
melhorar as operações atuais e
encontrar novos caminhos para
unir pessoas por meio dos
serviços dos Leões. 

Uma das metas principais do LCI Adiante é
melhorar a vida de pelo menos 200 milhões de
pessoas anualmente – mais do que triplicar o
número de pessoas atualmente atendidas.

A PRÓXIMA 
MONTANHA E ADIANTE



Além disso, queremos ser a organização e
marca de voluntariado mais conhecidas do
mundo, alcançando os melhores serviços para
clubes, distritos e nossa família de Leões e
desenvolvendo maneiras novas e inovadoras de
engajar pessoas nas iniciativas humanitárias
dentro do Lions.

As quatro áreas de enfoque estratégico são:
•     Mudar a opinião pública e aumentar o

conhecimento sobre quem somos e o
que fazemos

•     Melhorar o impacto e enfoque do serviço
•     Aumentar o valor da afiliação e alcançar

novos mercados
•     Buscar excelência em âmbito de clube,

distrito e organização

O resultado de alcançar progresso em todas as
quatro áreas de enfoque será:

1.    Comunidades mais vibrantes e com
flexibilidade, onde as necessidades
humanitárias sejam abordadas de
forma mais eficaz

2.    Aumento do quadro associativo e
melhora da conservação dos
associados, com a maioria dos
clubes crescendo a cada ano tanto
em serviço como em associados

3.    Novas formas para os Leões servirem
4.    O aumento da conscientização pública

de que somos a organização do serviço
voluntário mais reconhecida do mundo

Estaremos esperando por um anúncio
importante durante a Convenção do Centenário
em 2017 em Chicago para o lançamento uma
nova causa humanitária – uma plataforma que
unificará os serviços, será adotada por todos os
Leões e será altamente reconhecida pelo
público de não Leões. Uma nova montanha
que nós, Leões, estaremos ansiosos para
começar a escalar!

Não só estraremos comemorando o nosso
glorioso passado, como também um futuro
brilhante ao nos reunirmos em Chicago!



Escalar novas montanhas. Vencer novos
desafios. Atingir novas metas. Servir novas
pessoas. Receber novos associados. Ter
novos líderes que nos orientem.

Ao celebramos 100 anos 
de serviço, exaltamos as
realizações dos Leões que
vieram antes de nós – aqueles
que estabeleceram a tradição
de que nenhuma necessidade
pode deixar de ser atendida –
que subiram muitas
montanhas para tornar a nossa
organização a líder global em
serviços humanitários.

Mas o nosso trabalho está longe de ser
concluído. Um famoso alpinista, quando                    

perguntado sobre por que ele escalou um
pico nas proximidades, respondeu
simplesmente “para chegar ao topo.” O
mundo parece diferente do topo de uma
montanha. A vista do topo apresenta uma
paisagem bem diferente – um panorama de
360 graus. Do alto de uma montanha se
pode ver vilas e cidades que se encontram à
frente ou atrás; rios que cortam o seu seu
caminho através dos vales abaixo; e sim, o
próximo cume a escalar.

Ainda não conhecemos a vista do topo
da montanha seguinte. Mas sabemos que
temos que chegar lá. Sabemos que
devemos subir ao próximo nível de serviços
e marcar a nossa trilha ao longo do
caminho para a próxima geração de Leões.

Este é o momento de prepararmos a
nós e àqueles que nos seguem para os
próximos 100 anos e para o bicentenário do
Lions Clubs International. Convido a você
me acompanhar nesta jornada contínua
para que cheguemos a novas alturas.

A VISTA DO 
TOPO


