
 

 

 

 

 

 
 

LOGÍSTICA E MAPA DO DESFILE 

DA 104ª CONVENÇÃO ANUAL DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL EM 

MONTREAL NO CANADÁ 

25 DE JUNHO DE 2022 - INÍCIO ÀS 09:00 
 

Douglas X. Alexander, Presidente Internacional 
J. Frank Moore, III, Ex-Presidente Internacional, Presidente do Comitê de Convenções 

Escritório do desfile: Palais des congrès de Montreal ~ Viger Hall 
Horário de funcionamento: Quinta-feira, 23 de junho, das 10:00 às 17:00, sexta-feira, 24 de junho, das 10:00 às 17:00 

 

PARTICIPAÇÃO DO DESFILE – A rota do desfile passa pelo belo centro de Montreal, ao longo da rua Sainte-Catherine. A 
rota do desfile tem menos de uma milha (aproximadamente 1 quilômetro) de comprimento. 
 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – Os participantes se reunirão na rua Sainte-Catherine e alguns nas ruas laterais Mackay, 
Bishop e Crescent de acordo com os preparativos para transferir cada delegação. Os organizadores do desfile orientarão os 
participantes até as respectivas áreas de concentração designadas por cores. 

TRANSPORTE DA CONVENÇÃO – Os ônibus pararão na rua Guy no seu cruzamento com a rua Sainte-Catherine. 

ÔNIBUS DAS BANDAS – Os ônibus pararão no cruzamento da rua Guy com a rua Sainte-Catherine, a menos que sejam 
orientados de outra forma pelos encarregados pelo Desfile. 

ÔNIBUS FRETADOS PARTICULARES – Todos os ônibus particulares têm que se registrar em LCI para receber a etiqueta 
oficial de veículo do Desfile das Nações de LCI para terem acesso aos pontos de desembarque no local do evento. As 
delegações com ônibus fretados particulares deverão informar a LCI o número final de ônibus até dia 13 de maio de 2022. 

CARROS ALEGÓRICOS – As delegações com carros alegóricos previstos devem informar LCI até 13 de maio de 2022. 
Todos os carros alegóricos do desfile se reunirão na rua Sainte-Catherine e alguns nas ruas laterais Mackay, Bishop e 
Crescent (conforme os preparativos para transferir cada delegação) às 7:00 da manhã de 25 de junho de 2022 — cerca de 
2 horas antes do início. O local pode estar sujeito a alterações, e as delegações serão notificadas antecipadamente. 

ROTA DA MARCHA - O desfile começará no cruzamento da rua Sainte-Catherine com a Rue de la Montagne. A rota do 
desfile tem menos de uma milha (aproximadamente 1,4 quilômetro) de comprimento. 

ÁREAS DE REVISÃO DOS JUÍZES/VIP – A área de julgamento se localiza perto de Philips Square na Sainte-Catherine, 
pouco antes da Union Avenue. 

IMPORTANTE: NÃO É PERMITIDA NENHUMA INTERRUPÇÃO ou ATRASO NA MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO 
DESFILE para manobras  
ou apresentações especiais nas áreas de julgamento. As unidades competidoras que violarem esta regra serão penalizadas 
com perda de pontos no julgamento. 

ASSISTIR AO DESFILE – Não se permite assistir ao desfile na área de concentração. A rota do desfile oferece excelente 
visibilidade a partir dos seguintes pontos ao longo da rua Sainte-Catherine entre a Rue de la Montange e a Rue de Bleury.  

ÁREA DE DISPERSÃO – Os participantes serão orientados por encarregados pelo desfile e funcionários ao 
chegarem à área de dispersão (Rota da Rue de Bleury). 

PONTO DE PARTIDA DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE DA CONVENÇÃO – Os participantes se dispersarão na Rue de 
Bleury e seguirão para o Palais des congrès de Montréal, onde os ônibus estarão esperando. 

ÁREA DE DISPERSÃO PARA AS BANDAS – Oas bandas se dispersarão na Rue de Saint-Alexandre, e serão 
direcionadas para as vias de saída pelos encarregados e funcionários do desfile.  

ÁREA DE DISPERSÃO PARA OS CARROS ALEGÓRICOS – Os carros alegóricos se dispersarão na Rue Saint-
Alexandre, e serão direcionados para as vias de saída pelos encarregados e funcionários do desfile. 

PRIMEIROS SOCORROS – Haverá paramédicos ao longo do percurso do desfile. Se for necessário obter assistência 
médica, informe o policial ou encarregado do desfile mais próximo para receber ajuda. Sugerimos que designe uma pessoa 
qualificada dentro da sua unidade para “detectar” se houver algum problema com os participantes. 
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