Portões Abertos AFA 2022
Após dois anos suspenso devido
as restrições da pandemia do
Covid-19 está de volta o maior
evento aéreo militar, o ‘Portões
Abertos’ da Academia da Força
Aérea - AFA.
Será dia 21 de Agosto de 2022
na Academia da Força Aérea
localizada
na
cidade
de
Pirassununga SP das 09h as 17h.
O que é os Portões Abertos: É um tradicional evento em que a comunidade
tem a oportunidade de conhecer o trabalho dos militares da Força Aérea
Brasileira (FAB). Durante a programação, o público poderá conferir de perto
Exposições de aviões e helicópteros militares e civis, assistir a demonstrações
operacionais e de paraquedismo. O evento também conta com estandes
institucionais da FAB e das demais Forças Armadas e Auxiliares da região,
além de ações cívico-sociais com orientações de saúde para os visitantes.
Veja Abaixo como foi os eventos anteriores:
AFA 2002/2003: https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0
AFA 2007: https://youtu.be/mS_NrRgf2FU
AFA 2017: https://youtu.be/xsej13qVw_4
AFA 2018: https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q
AFA 2019: https://youtu.be/9ovR0c1e9mw
Site Oficial: O Domingo Aéreo ou também conhecido como Portões Abertos
da AFA, divulgou seu site “oficial”, onde em breve poderá ser retirado seu
ingresso gratuito e também saber a programação e atrações, acesse:

www.domingoaereoafa.com.br
Ingressos: Os ingressos para participar do evento de 2022, ainda não estão
disponível e em breve serão disponibilizado, vale lembrar que eles são
totalmente gratuito.
Os ingressos estão disponível no link:
1* Lote: 19/07/2022 – Esgotado! 3* Lote: 01/08/2022 – Esgotado!
2* Lote: 25/07/2022: - Esgotado! 4* Lote: 08/08/2022 – Esgotado!
5* Lote: 15/08/2022 – 19h
Link para retirar os ingressos quando estiverem disponível:
https://www.sympla.com.br/domingo-aereo-afa-2022__1637916
Leia as instruções abaixo:

Confira as orientações para participar do Domingo Aéreo AFA 2022;
Acesse: https://domingoaereoafa.com.br/orientacoes/

Atrações: As atrações ainda não estão todas confirmadas, conforme elas
forem sendo confirmadas disponibilizaremos aqui para você. As que já
confirmaram a sua presença são:

Em breve
mais informações!
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Em breve mais atrações, aguarde!
Lives: O canal do Youtube conhecido por Golf Oscar Romeo, que geralmente,
realiza lives da Esquadrilha da Fumaça e que possui as câmeras ao vivo nos
aeroportos em São Paulo, realizará a live do evento. Em breve divulgaremos o
link da transmissão, até La acesse o link abaixo e se inscreva no canal , e ative
as notificações; Link do Canal: https://www.youtube.com/c/GolfOscarRomeo
Link do Domingo Aéreo: Em breve!
Montagem do Dominho Aéreo:
Estivemos na Academia da Força Aérea no dia 12
de Agosto, 9 dias para o Domingo Aéreo AFA
2022. O que constatamos foi a montagem já do
evento, banheiros químicos, já estavam chegando,
pessoal já estava colocando os gradios, e também
já demarcando a área do estacionamento.
Em breve mais informações, aguarde!

