Circuitos em patins em linha
Os circuitos de domingo.

A associação Rollers & Coquillages organiza, todos os domingos à tarde, um dos maiores
circuitos de patins em linha do mundo (regularmente mais de 10 000 participantes). Ele
transporta pelas ruas de Paris, por algumas horas, patinadores de todas as proveniências
e de todos os níveis (um mínimo de experiência é recomendado), sejam ou não membros
da associação.
Um percurso é proposto, cada semana, à Prefeitura da polícia de Paris, que o aprova. É
de notar que um Edital da prefeitura rege a organizaçao destes circuitos, e que foi
criada uma brigada de polícia em patins (única no mundo) para, entre outras funções,
velar pela segurança deste circuito.

Os circuitos para membros.

Um dia por mês a associação organiza um circuito para os seus membros. Estes passeios
em « grupo restrito » têm lugar geralmente fora de Paris, para que se reencontre o
prazer dos pimeiros circuitos « selvagens ».
Acompanhados por um piquenique no Verão ou, durante os agrestes dias de Inverno, por
um almoço ao abrigo do vento e do frio, estes circuitos constituem uma boa oportunidade
para descobrir zonas acessíveis aos patins em linha e para proporcionar o encontro dos
membros da associação, respirando sempre o ar puro da Mãe Natureza..

Os fins-de-semana para membros.

Todos os anos a associação organiza fins-de-semana reservados aos seus membros. Este
momento privilegiado tem lugar nos primeiros dias bonitos do ano. No programa, o patim
em linha, a descontracção e a descoberta de uma região..

Rollers & Coquillages,
Sous les pavés, la plage !
Para nos contactar:
Morada:
Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tel (atendedor de chamadas): 01 44
54 94 42
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Encontros todos os
domingos as 14h00 no Bd
Bourdon (place de la
bastille), partida as
14h30

História.

Em meados do ano de 1996, todos os domingos, um pequeno grupo de patinadores ganha o
hábito de se encontrar no bairro do Marais por volta das 15h00, para « rolar » sobre
Paris. O espírito descontraído que reina neste passeio, o interesse crescente despertado
pelas actividades de skate e patinagem, encantam numerosos parisienses, que se vêm
juntar aos patinadores deste « circuito selvagem ». A sua amplitude torna-se tão grande
que, a pedido da Prefeitura de Paris, é criada uma associação do tipo « Lei 1901 », a fim
de dar estrutura a este movimento espontâneo.
Deste modo, do empenho destes voluntários, do seu desejo de partilhar o seu
prazer, nasce oficialmente, a 19 de Dezembro de 1997, « Rollers & Coquillages ».
A partir dessa data Rollers & Coquillages tem como objectivo a promoção da pratica do
patim em linha em geral, como o especifica o artigo 2 dos seus estatutos, mas sempre
com um espírito de descontracção e respeito mútuo.

Porquê « Rollers & Coquillages » ?

O nome desta nova associação deveria simbolizar a essência da actividade praticada, e,
ao mesmo tempo, revelar o seu espírito : descontracção, bem estar, férias, sol, praia e
areia... porque « Sous les pavés, la plage... » (Sob os passeios, a praia...). Uma pequena
concha com rodinhas, simpática e sorridente, simboliza os valores dos patinadores de
Rollers & Coquillages – baptizados, deste modo, « les Bulots » - que vêm partilhar, no
tempo de um passeio, um momento de descontracção.
Tendo a sua estrutura assente num enquadramento associativo rigoroso, Rollers &
Coquillages soube conservar este espírito de convívio e de família das suas origens.

Organizadores voluntários.

Para velar pela segurança dos « bulots » nos seus circuitos, preservando ao mesmo
tempo o bom ambiente que neles reina, todos os domingos há organizadores que vestem a
sua T-shirt amarela e vêm voluntariamente acompanhar o passeio e ajudar os
patinadores em dificuldades.
Todos conjugam as suas qualidades para que este circuito permaneça um momento
de prazer a partilhar.

