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Inspirada na Copa do Mundo, Fanzone movimenta a noite de Corniche 
 
No centro da cidade, os cartazes sobre o GP ainda são poucos. É na praia que Abu Dhabi 
mostra como está entrando no clima da Fórmula 1. Corniche, famoso ponto turístico, recebe, 
desde o fim de outubro, a F-1 Fanzone, área de convivência inspirada nas Fanfests 
organizadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de futebol. Além de lojas para a venda de 
produtos ligados à categoria, como camisas e miniaturas de carros, o público pode ver shows e 
se divertir em simuladores. 
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Entrada da Fanzone, na Praia de Corniche (Foto:) 
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Massa e Alonso em destaque 



 
 
Os organizadores estimam que 40 mil pessoas já visitaram a Fanzone. Além do apoio de 
alguns patrocinadores da Fórmula 1, conta com o patrocínio do governo de Abu Dhabi, que 
investiu pesado para popularizar o esporte na cidade. É a segunda vez que o evento, 
idealizado pela Formula One Management (FOM), empresa de Bernie Ecclestone que gere a 
parte comercial da categoria, é realizado em Abu Dhabi. A intenção é organizar uma área de 
convivência como esta em todas as sedes de corridas ao redor do mundo. 
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Lojinha de produtos da Fórmula 1 

 
As atividades na praia continuarão até o próximo domingo. Além de mais shows, com artistas 
internacionais e locais, os treinos e a corrida serão mostrados em três telões. Os ingressos 
para o GP de Abu Dhabi estão esgotados, conforme anunciado pelos organizadores nesta 
semana. Entretanto, as atrações musicais em Corniche pareciam chamar mais atenção do que 
a área de convivência, com vários adolescentes presentes para ver astros americanos como 
Kelly Rowland e Sean Paul. 
 
Além da área de convivência na Praia de Corniche, eles são os responsáveis pela série de 
shows no circuito da Yas Marina, que serão sempre realizados após o término dos treinos e da 
corrida. O rapper Kanye West, o grupo de rock Linkin Park e o cantor Prince serão as atrações 
dos três dias na área do autódromo. Neste caso, apenas os donos de ingressos para a corrida 
poderão ver as apresentações, em um palco montado no complexo. 
 

                                                                                 Rafael Lopes / Globoesporte.com 

Crianças brincam em minipista dentro da arena 
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