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Nota de Imprensa 

 

Santander apresenta uma prévia do 
documentário "Fernando Alonso, warming up in 

Dubai" 
 

 O documentário acompanha Fernando Alonso em um dia de treino em Dubai, 
onde ele se prepara para o Campeonato Mundial de F1 

 O Santander lançará o documentário de 24 minutos na íntegra antes da 
abertura da temporada na Austrália em 14-16 de março 

 

Madri (Espanha), 06 de março de 2014 – O Santander apresentou hoje uma prévia 
de cinco minutos do documentário "Fernando Alonso, warming up in Dubai" (Fernando 
Alonso, aquecimento em Dubai), que mostra um dia de treino do piloto espanhol nos 
Emirados Árabes.  O dia do piloto consistiu de um programa de exercícios físicos na 
praia, uma corrida de Kart, um trajeto de alguns quilômetros de bicicleta e uma partida 
de futebol no calor escaldante de Dubai. 

Durante seu dia, Fernando Alonso foi acompanhado por especialistas da Fórmula 1 e 
pelo ex-jogador de futebol profissional, o espanhol Michel Salgado. A partida de 
futebol contou ainda com a participação de outros jogadores profissionais como o 
argentino Diego Armando Maradona e os espanhóis Patxi Salinas e Alfonso Perez. 

Na próxima semana, o documentário de 24 minutos será lançado na íntegra com todas 
as imagens das atividades. Durante o vídeo, o piloto descreve sua vida na cidade e 
como é realizado seu treino. 

A Scuderia Ferrari e o Santander também divulgaram uma breve entrevista hoje, na 
qual Fernando Alonso conta como está se sentindo antes do início da nova temporada 
e dá sua opinião sobre as novas regras da F1. 

Vídeo e fotos clique aqui: http://bsan.es/dubai-documentary 

 
Relações com a Imprensa Santander 
(11) 3553-7061/5282/5244/5106/5166/(51) 3028-3231/9189-8847  
 Regional Sul - e-mail: imprensa@santander.com.br 
www.santander.com.br / twitter.com/santander_br   
SAC 0800 762 7777 / Ouvidoria: 0800 726 0322  

 

http://bsan.es/dubai-documentary
mailto:imprensa@santander.com.br
mailto:imprensa@santander.com.br
mailto:imprensa@santander.com.br
http://twitter.com/santander_br

