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BACELAR, Carlos Francisco Cerejeira Pereira 
(1920 ‑1979) 

Eleito deputado pelo Partido Popular Democrático no círculo eleitoral de Braga, 
tendo integrado, como vogal, a 6.ª Comissão (Tribunais), em substituição de Afonso de 
Sousa Freire Moura Guedes, a partir de agosto de 1975. Filho de Carlos Filipe Pereira 
Bacelar (presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão entre 1923 e 1926) 
e de Manuela Lages Cerejeira Bacelar, licenciou ‑se em Direito, exercendo como advogado. 
As suas intervenções na Assembleia ocorreram apenas num curto período, entre dezembro 
de 1975 e janeiro de 1976, sempre na discussão do relatório e parecer da 6.ª Comissão. 
A primeira dessas intervenções ocorreu na sessão n.º 93, em que apresentou, sobre o 
relatório e o parecer da comissão, uma declaração de voto em nome do PPD, confirmando 
a sua aceitação e aprovação. Voltou a intervir na sessão n.º 96, a 17 de dezembro, por 
duas vezes, nas discussões dos artigos 6.º (Espécies de Tribunais) e 7.º (Tribunais de 
2.ª Instância), apresentando uma proposta de alteração ao n.º 3 do artigo 6.º (para a troca 
da palavra criação por existência de tribunais especializados), uma vez que o artigo poderia 
fazer com que os tribunais já existentes não fossem contemplados, sendo a proposta apro‑
vada por unanimidade. Apresenta depois um pedido de esclarecimentos a uma proposta 
de substituição do artigo 7.º, submetida pelo Partido Socialista, sobre uma expressão utili‑
zada – em regra – na designação dos tribunais de 1.ª e 2.ª instância. Luís Filipe Madeira 
(PS), apresentou os esclarecimentos (fazendo referência aos tribunais municipais com 
recurso para os tribunais de comarca). Ainda assim, Pereira Bacelar insistiu na questão, 
argumentado que os tribunais municipais não estavam abrangidos pela Constituição, 
contrariando a ideia de que os tribunais de comarca poderiam ser considerados tribunais 
de 2.ª instância. Finalmente, na sessão n.º 99, que decorreu a seis de janeiro, interveio na 
discussão do artigo 21.º (Estatutos dos agentes do Ministério Público). Pereira Bacelar 
subscreveu ainda, com o deputado Fernando Amaral, propostas de alteração aos artigos 
12.º (competência dos tribunais militares) e ao artigo 18.º (incompatibilidades na carreira 
dos juízes), ambas retiradas. Por último, subscreveu, com Jorge Miranda, Barbosa de Melo 
e um outro deputado, uma proposta de aditamento ao artigo 23.º (da competência da 
Procuradoria ‑Geral da República), para que a lei definisse «as formas de participação 
dos advogados na administração da justiça», que seria rejeitada. Pereira Bacelar esteve 
presente na sessão de votação da Constituição da República Portuguesa (sessão n.º 131, 
2 de abril de 1976). Foi candidato à I Assembleia Legislativa, em 1976, pelo PPD, no 
círculo eleitoral de Braga, não sendo eleito.

Jorge Mano Torres
Fontes
Arquivo Histórico Parlamentar, Assembleia Constituinte, Registo Biográfico dos Deputados, 1975 ‑1976.
Processo individual; Diário da Assembleia Constituinte, n.º 94 (12 de dezembro de 1975, p. 3055 ‑3056); 
n.º 97 (18 de dezembro de 1975, p. 3142, 3144 ‑3145); n.º 98 (19 de dezembro de 1975, p. 3182 ‑3182, 
3194); n.º 100 (7 de janeiro de 1976, p. 3244, 3257); e n.º 132 (3 de abril de 1976, p. 4382).


