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Reparação da Pista de Atletismo 
Base aérea das Lajes, Ilha Terceira 

. 
 

 

Cliente / Client : 65th Air Base Wing, United States Air Force 

Contracto / Contract Nº: FA4486-11-D-0001-0087 

Numero de Projecto / Project Number: MQNA 14-1010 

 

Repair Running Track 

Lajes Field, Terceira Island, Azores 
 ( 

 

 Demolição do pavimento existente, passeio, grelhas, vedação, superfície da pista de atletismo 
e a base em asfalto.  

 Demolição de cinco postes elétricos, incluindo holofotes, fundação em betão e sistema de 
controlo da iluminação exterior. 

 Extensão do lancil da Estrada e execução de caixa de recolha de águas pluviais ligada por um 
tubo de 8” à caixa principal. 

 Reparação dos passeios em betão. 

 Instalação de vedação e postes. 

 Instalação de nova pista de atletismo sintética à prova de água. 

 Instalação de transformador. 

 Instalação de postes de iluminação com 18m, incluindo fundações em betão, caixas de junção 
em PVC e conexão eletrica ao sistema de distribuição elétrica existente. 

 Instalação de um armário elétrico IP67 para apoio do novo sistema de controlo da iluminação 
exterior. 

 

 

 Demolished existing pavement, sidewalk, grille, fence, running track surface and asphalt base. 

 Demolished five electrical poles including flood lights, concrete foundations and exterior 
lighting control system. 

 Extended road curb and build concrete storm drain catch basin with an 8” pipe connected to 
the existing main storm drain box. 

 Repaired concrete sidewalks. 

 Installed new fence and poles. 

 Installed new synthetic running track athletic pavement waterproof. 

 Installed one pad mounted transformer. 

 Installed 18m height floodlight towers, including concrete foundations, PVC junction box to 
connect new electrical wiring to existing electrical distribution system.  

 Installed one IP67 electrical cabinet to support new exterior lighting control system. 

 

 Periodo de Construção / Construction Period:  Junho 2017 / june 2017   
 


