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Serve há 28 anos o poder local na freguesia onde criou e viu crescer 
os próprios filhos e é um dos grandes responsáveis pela transformação 
da antiga freguesia da Buraca num território perfeitamente aberto ao 
concelho da Amadora. Pelas mãos de Jaime Pereira Garcia passaram 
inúmeros projetos de requalificação de territórios quase cronicamente 
considerados problemáticos, como os bairros Cova da Moura ou 6 de 
Maio, cujo presente roça contornos de utopia se comparados com o con-
texto de há 10 anos atrás… Hoje denominada Águas Livres, esta união de 
freguesias integra territórios como, parte da Buraca e Reboleira, e ainda a 
Damaia no seu todo, em visita, constatámos uma evolução, quer do pon-
to de vista social, quer ao nível da infra-estruturação de equipamentos, 
verdadeiramente notável. Claro que permanece o fenómeno da toxicode-
pendência, embora bem menos visível mas igualmente dotado de mais e 
melhores respostas, claro que muito há ainda a fazer mas na retina fica 
um processo de reabilitação que ultrapassou em muito a “cosmética”… 
Na primeira pessoa, o edil fala-nos de um presente em que ousa afirmar 
já não haver muito mais a edificar para dignificar a qualidade de vida dos 
seus fregueses…

Porque nos parece o principal desígnio de um autarca, pergunto-lhe 
se existe qualidade de vida na freguesia de Águas Livres…
Jaime Pereira Garcia (JG) – Posso garantir que sim… E existe quali-

dade de vida porque, independentemente do grande aglomerado popula-
cional em 2,21 km2, temos cerca de 300 mil m2 de área ajardinada, o que 
nos permite ter espaços de lazer e recreio que, de alguma forma, também 
contribuem para a qualidade de vida… Se a isso juntarmos três piscinas 
cobertas, entre as quais uma da inteira responsabilidade da Junta de Fre-
guesia que inclui ginásio e cardiofitness, dois bons polidesportivos, seis 
parques infantis, ruas completamente limpas e embelezadas pelas nos-
sas varredoras e pelos nossos cantoneiros, várias associações que tra-
balham com os jovens da nossa freguesia, associações de reformados 
que beneficiam de protocolos com a Segurança Social para servirem re-
feições a monoparentais e acamados nas suas casas, bem como a Santa 
Casa da Misericórdia, que tem aqui a creche, apoio domiciliário e cuida-

dos continuados, sete escolas do ensino básico, três agrupamentos es-
colares, duas creches enormes, uma das quais exclusivamente nossa… 
Acho que é inegável a existência de qualidade de vida em Águas Livres…

O que lhe falta hoje enquanto presidente de junta?
JG – Acho que não me falta nada, até porque precisava de emprego 

e deram-me trabalho… (risos). Temos cerca de 50 mil habitantes, um lo-
cal pacífico, pese embora tendo o bairro da Cova da Moura, ao qual eu ti-
raria hoje o epíteto de bairro, passando a designá-lo como o lugar da 
Cova da Moura, como temos o lugar da Atalaia ou outros quaisquer. Com 
o derrube das barracas do 6 de Maio, num processo bem trabalhado e en-
caminhado, com policiamento de proximidade, sou hoje um presidente 
feliz…

Esses lugares de que fala, outrora problemáticos, já são hoje espa-
ços abertos à cidade?
JG – Sim, completamente! Aliás, o 6 de Maio comtemplará uma gran-

de avenida que ligará a Venda Nova à freguesia de Águas Livres no setor 
da Damaia…

Há cerca de dez anos, falávamos, quase sem esperança, na reabili-
tação desses territórios… Entretanto, surgiu a Iniciativa Bairros Críti-
cos e, passados alguns anos, a utopia concretizou-se… A quem atri-
bui maiores méritos?
JG – À Câmara Municipal da Amadora e à própria Junta de Fregue-

sia. Se, no passado, se dizia que este era um problema de Estado e de go-
vernos, a verdade é que a Câmara Municipal da Amadora se chegou à 
frente, tal como tomou as rédeas no novo centro de saúde que inaugurá-
mos há cerca de um mês. Há uns anos atrás, dizia com ar de graça que 
só me iria embora quando tivesse um novo centro de saúde que substi-
tuísse o anterior, completamente ultrapassado e sem quaisquer condi-
ções de dignidade para servir a população. Hoje, temos um equipamento 
completamente moderno.

 Entrevista com Jaime Pereira Garcia, 
Presidente da Junta de Freguesia de Águas Livres:

“Hoje, troco a 
designação de 
bairro por lugar 
da Cova da Moura”
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Agora que concretizou esse desejo, qual será o próximo até “ir em-
bora”?
JG – Francamente, não vejo que tenhamos grandes carências ou 

muito mais espaço para o que quer que seja no que respeita ao edificado 
ou a equipamentos essenciais…

No entanto a preocupação é melhorar o que temos em todas as ver-
tentes e porque não a reabilitação do Palácio Condes da Lousã e dos 
mercados existentes.

Voltando ao passado, também se falava muito na estigmatização 
de que sofria parte da população desta freguesia, particularmente a 
que habitava os bairros sociais… Em que medida também terá sido o 
autarca vítima dessa estigmatização?
JG – Nunca senti isso aqui… É verdade que havia algum frisson entre 

determinados locais mas começou a surgir outro tipo de mentalidades, 
as coisas começaram a entrosar-se, as associações contribuíram bas-
tante para isso, hoje os jovens misturam-se nas modalidades desportivas 
e isso é meio caminho andado para chegar a outras gerações, como os 
pais, os avós, tios, etc. Creio que foi feito aqui um trabalho muito meritó-
rio ao nível autárquico, associativo e policial, que permitiu, por exemplo, 
que hoje, a Cova da Moura seja um dos lugares de Águas Livres. Há uns 
anos atrás, juntaram-se vários ministérios, no âmbito da Iniciativa Bairros 
Críticos, para reformularem o bairro Cova da Moura e, infelizmente, no go-
verno seguinte, os recursos foram para outros fins e, hoje, está tudo em 
stand by como estava há algum tempo atrás. E se não fosse este traba-
lho de sapa no terreno, executado pelas autarquias, associações, PSP de 
proximidade, seguramente, teríamos o que tínhamos há alguns anos 
atrás quando conversámos sobre o tema. Isso foi minimamente ultrapas-
sado, embora não esteja resolvido pois o bairro ainda não foi devidamen-
te reformulado e aberto. Está mais aberto à população exterior e vice-ver-
sa e isso tem contribuído para que não se fale no estigma.

E o fenómeno da toxicodependência e da criminalidade associada, 
também diminuiu?
JG – Esse é de facto o grande problema com que nos debatemos e 

que permanece. Não é exclusivamente local, é a nível nacional mas há lo-
cais onde são muito mais visíveis e não posso esconder que, com o der-
rube do 6 de Maio, houve alguma deslocação. Eu sou daqueles que en-
tendem que deve haver uma nova regra para isto… A determinada altura, 
a toxicodependência foi considerada uma doença… eu choro por eles e 
sabemos que ninguém gosta de ter este sofrimento dentro das suas ca-
sas… mas acho que tem que haver mão pesada e forte para quem contri-
bui para que isto aconteça, nomeadamente para o tráfico. São demasia-

das casas e famílias destroçadas e há que promover uma mão forte para 
que isto diminua. Felizmente, continuam a verificar-se muitas interven-
ções no domínio da saúde nestes territórios e, ainda recentemente, a Câ-
mara Municipal celebrou um protocolo com uma instituição, e nós esta-
mos a colaborar, para acompanhar estas populações afetadas pela pro-
blemática.

Está há 28 anos ao serviço do poder local nesta freguesia… Que 
transformações recorda?
JG – A transformação foi completa e absoluta! Quando vim para aqui 

havia ruas em terra batida… Não havia um parque infantil; o sino da igreja 
foi possível com o contributo da junta de freguesia … passámos a ter pis-
cina coberta, parque de jogos, sedes para as associações, escolas primá-
rias condignas… Por isso, dizia há pouco que não vejo mais por onde edi-
ficar para incrementar qualidade de vida e enriquecer a freguesia… Há 
que melhorar a higiene urbana, assim como a mentalidade das pessoas, 
mudar a pavimentação de alguns passeios… Temos percursos pedonais 
e cicláveis recentemente feitos na chamada linha verde, de que fazem 
parte os municípios de Sintra, Oeiras e Amadora, temos ciclovias, investi-
mos na mobilidade… e iremos continuar a inovar. Gosto de recordar que 
criei os meus filhos nesta freguesia, hoje são técnicos superiores, têm as 
suas empresas, e foi aqui que nasceram e cresceram, no meio disto tudo 
de que estamos a falar… Eu próprio posso afirmar alto e bom som que 
não deixo de ser uma pessoa estimada no meu ciclo e ando completa-
mente à vontade. E não é por ser presidente que faço refeições na Cova 
da Moura.

Como decorrem as “negociações” entre a Junta de Freguesia de 
Águas Livres e a Câmara Municipal da Amadora no âmbito da nova 
lei de descentralização de competências?
JG – Já tivemos algumas reuniões e estamos neste momento a pro-

jetar o quadro de 2020. Se me perguntar se estamos disponíveis para 
aceitar mais descentralizações, eu coloco a hipótese de passarmos a ter 
a câmara municipal de Águas Livres e junta de freguesia da Amadora… 
Mas estamos disponíveis… venham os recursos necessários, que não es-
tas gotinhas e esmolinhas e as “chantagens”… Não peço riqueza nem um 
orçamento semelhante a uma freguesia de Lisboa equivalente à nossa… 
Dificilmente lá chegaremos… Mas ainda não se sabe muito bem como 
chegarão os recursos financeiros do Estado, se passarão por outra enti-
dade ou se vêm diretamente para as juntas… Se o Dr. António Costa, en-
quanto primeiro-ministro e amigo pessoal, tiver a mesma sensibilidade 
que teve com as juntas de freguesia quando esteve em Lisboa…
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Águas Livres

O termo de Aqueduto das Águas Livres, atribuído ao Aqueduto que abastecia a cidade de Lisboa, provém do facto de água circular livremente 
nas caleiras do aqueduto, movendo-se por ação da gravidade, uma vez que o monumento vai diminuindo progressivamente de cota, desde as nas-
centes, até Lisboa. Na segunda metade do século XIX, foram introduzidas no Aqueduto geral condutas de águas “ forçadas”, como então se desig-
nava as tubagens de águas que poderiam conduzir as águas através de diferentes cotas, desde que fossem sempre inferiores ao reservatório que 
as alimentava.

O Aqueduto abastecia-se de várias nascentes e aquedutos subsidiários, desde a zona da Caneças e Carenque, e atravessa todo o Município em 
direção a Lisboa, entrando na cidade pela Buraca. Tem segmentos subterrâneos e aéreos, de forma a manter um declive constante nas condutas de 
água, independentemente da topografia dos terrenos que atravessa. Fora de Lisboa, o troço mais monumental do aqueduto situa-se na Damaia, 
onde as caleiras correm em cima de 19 arcos, o maior dos quais com 18 metros de altura.

Integra os aglomerados: Reboleira Sul, Damaia-de-Cima e Damaia-de-Baixo, Cova da Moura e Núcleo antigo da Buraca.
 
Nota Descritiva e Justificativa
Com cerca de 2,21Km2 compreende uma área de grande integração física e funcional onde se esbate a linha de fronteira entre a Reboleira Sul 

e a Damaia de Cima, para a qual em muito contribuíram as novas urbanizações que prolongando a malha existente, facilitaram a mobilidade interna 
e ao exterior e valorizaram a presença de equipamentos coletivos que outrora detinham uma posição periférica e que hoje são espaços estrutura-
dores de vivência urbana (ES Azevedo Neves, etc.)

A Damaia de Baixo articula-se funcionalmente com a Damaia de Cima, sendo a estação de caminho-de-ferro e interface de transportes um fator 
de convergência de fluxos internos.

O Bairro da Cova da Moura, de construção ilegal, ocupa uma posição central neste território e é objeto de um plano de pormenor portador de um 
modelo de intervenção com capacidade de integrar a resolução dos problemas sociais, de melhoria das condições de vida dos residentes e simul-
taneamente transformar o bairro num espaço com qualidade urbana.

O Bairro da Buraca foi estruturado pelo eixo ferroviário, no entanto a articulação física e funcional é natural em todo este território e foi reforça-
da com a reformulação das infraestruturas viárias que promoveu fluxos inclusivamente os pedonais. Esta proximidade contudo, não obstou a que 
os centros de proximidade se tivessem afirmado com autonomia.

A contiguidade física e a acessibilidade a Lisboa também promove o relacionamento funcional com Benfica.
Pode afirmar-se que é um território permeável física e funcionalmente com o qual a população estabelece uma relação identitária.

De sonho em sonho,  
rumo à realidade

“O grande sonho que tinha para esta freguesia era, de facto, 
ter um centro de saúde como deve ser, com dignidade para 
quem trabalha e para quem o frequenta. Hoje, felizmente, te-
mos um centro de saúde com 14 gabinetes médicos, com uma 
sala de estar fabulosa… A par deste, foi inaugurado, em simultâ-
neo, o Centro de Saúde da Reboleira que, não estando na nossa 
freguesia, servirá uma zona de Águas Livres. Daqui para a fren-
te, e depois de termos promovido significativas melhorias nas 
nossas secretarias, tornando-as mais condignas para quem ne-
las trabalha e para quem a elas recorre, avançaremos, junta-
mente com a câmara municipal, com a construção da nova 
sede do Damaia Ginásio e melhoraremos as instalações do 
Damaiense, bem como de pequenas associações locais… Es-
ses precisam de muito apoio e, nessa matéria, a junta de fre-
guesia desempenha um papel importante. A par, no próximo 
ano, procurarei adquirir um novo autocarro que possa substituir 
as viaturas obsoletas de que dispomos e que ainda não conse-
guimos almejar porque tínhamos outras prioridades, como as 
obras na sede da Reboleira, a compra de um veículo para a área 
social e de outro de caixa aberta”.


