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DOMINGUES, Agostinho de Jesus
(n. 1940) 

Eleito deputado no círculo eleitoral de Braga pelo Partido Socialista, substituiu 
nessa condição Armando Filipe Cerejeira Bacelar (que optou pela permanência no 
governo, onde desempenhava o cargo de secretário de Estado da Justiça). Filho de 
Colimério Augusto Domingues e de Mavilde de Jesus Domingues, licenciou -se em 
Filologia Românica, enveredando depois pela carreira do ensino, como professor de 
liceu. Foi vice -reitor do Liceu de Barcelos. Teve uma passagem discreta pela Assembleia 
Constituinte, intervindo apenas por uma vez: na sessão n.º 40, a 2 de setembro, na 
discussão do artigo 29.º do parecer da Comissão dos Direitos e Deveres Fundamentais 
relativo aos Títulos I e II (Liberdade de aprender e ensinar). Evocando a sua profissão 
como professor, refletiu sobre as causas que levavam à desigualdade entre alunos, atri-
buindo a isso as diferenças nos meios socioeconómicos, muito presentes na sociedade 
portuguesa de então; e, ainda, a «superioridade do saber teórico e abstrato face ao saber 
prático e concreto», menosprezado pela sociedade, apelando ao fim destas situações, 
já que só assim, defendia, o ensino em Portugal seria para todos. Na sessão n.º 51, de  
24 de setembro, subscreveu (com os deputados socialistas António Reis, José Luís 
Nunes e Aires Rodrigues) uma proposta de aditamento ao artigo 11.º do parecer da 
mesma Comissão, relativa à liberdade sindical, reconhecendo aos trabalhadores liber-
dade sindical como «condição e garantia da construção da sua unidade para a defesa 
dos seus direitos e interesses». Depois de uma prolongada discussão, na qual não inter-
veio, a proposta foi aprovada com 23 abstenções. Agostinho Domingues foi substi-
tuído, em janeiro de 1976, por José Manuel Rodrigues Alves.
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