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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 

DISTRITO LC11 

DIRETORIA DE INFORMÁTICA 

CL Paulo Pereira de Carvalho Leal 

CONFIGURAÇÃO DOS EMAILS FUNCIONAIS NO "OUTLOOK EXPRESS" 

Os emails funcionais (Corporativos ) são fornecidos para os Clubes do DLC11 

Providências iniciais: Verifique junto ao DLC 11 qual é seu email e senha 

Foi adotado como exemplo a configuração do email do LC Guarapari 

 

1º - Abra o Microsoft Express clique no menu "Ferramentas" e depois escolha a opção Contas".  

 

 

2º - Clique em "Adicionar", depois em "adicionar/correio (ou e-mail)". 
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3º - Digite o nome a ser exibido para quem receber seu e-mail e clique em avançar. 

 

 

4º - Digite o e-mail completo: lcguarapari@lionslc11.org.br e clique em avançar. 
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5º - Selecione os Servidores. "Servidor de entrada de e-mails POP3 (POP3, IMAP, HTTP)" 

digite mail.lionslc11.org.br  

No item "Servidor de saída de emails (SMTP)" digite mail.lionslc11.org.br e clique em avançar. 

 

 

6º - No espaço para o "Nome da Conta" digite: lcguarapari@lionslc11.org.br, e digite a senha 

fornecida pelo Distrito no espaço abaixo, após clique em avançar, depois em concluir. 
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7º - Em seguida, clique duas vezes na conta (lcguarapari@lionslc11.org.br) que acabou de 

criar, ou clique no botão Propriedades. 

 

8º - Na guia "Servidores". Marque lá embaixo a opção "Meu servidor requer autenticação", 

depois no botão "Aplicar" e "OK" (Na guia geral repita o seu email no endereço de resposta e 

marque o quadro incluir esta conta ao receber ou sincronizar email)  
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9º - Parabéns. Você acabou de configutrar o seu Outlook Express e pode fechar o menu de 

configuração. Clique no botão "Enviar e Receber" e se a configuração foi feita corretamente 

você estará habilitado para enviar e receber mensagens.  

 

10ºFaça um teste enviando uma mensagem para lionslc11@lionslc11.org.br e 

assinformatica@lionslc11.org.br 

 

Utilize o email funcional (Corporativo) do seu Clube facilitando a comunicação com a sede, com 

os outros Clubes e a comunidade atribuindo ao seu Clube um endereço oficial conferindo o 

caráter de empresa atualizada. 

 

 

 


