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PT/PR/AHPR-CH/CH0101/CH010109/D210021 - René Coty (Presidente da República Francesa)

Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR-CH/CH0101/CH010109/D210021

Title type

Formal

Title

René Coty (Presidente da República Francesa)

Production dates

1954-11-15 - 1954-12-04

Dimension and support

1 capa numa bota

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Physical quota

O processo inclui o Decreto assinado pelo Presidente da República, Craveiro Lopes e pelo Presidente do
Conselho, Oliveira Salazar, em 15 de novembro de 1954; inclui também um conjunto de ofícios trocados
com o MNE e com o Secretário do Gabinete do Presidente do Conselho.
CH.D210021

Deposit quota

D210021

Previous location

4-E; (14511)

Notes

René Jules Gustave Coty, nasceu em 20 de março de 1882, em Le Havre. Foi um político francês cuja
carreira culminou, com a eleição à Presidência da República, em 1954, cargo que ocupou até 1959. Foi o
segundo e último Presidente da Quarta República Francesa.
Licenciado em Filosofia e Direito pela Universidade de Caén, em 1902, exerceu como advogado na sua
cidade natal, especializando-se em Direito Marítimo e Comercial. Casou-se com Germaine Corblet, em 21
de maio de 1907. Inscreveu-se no Partido Radical e em 1907 foi eleito [Vereador] do distrito, sendo eleito
também Membro [conselhio] do Havre em 1908, tomou parte na Esquerda Republicana, cargos que
desempenhou até 1919. Simultâneamente foi Membro do Conselho Geral do Departamento do "SenaInferior", de 1912 a 1942, (Departamento francês, situado na região da Normandia), posteriormente esta
denominação foi modificada, em Janeiro de 1955, para "Sena-Marítimo".
Com o deflagrar da 1ª Guerra Mundial, Coty foi voluntário no exército, fazendo parte do 129.º Regimento
de Infantaria, que lutou na Batalha de Verdun. Em 1923 entrou na Câmara de Deputados, sucedendo a
Jules Siegried, como deputado do "Sena-Inferior" (nesta fase já tinha deixado o Partido Radical e
ingressado na União Republicana).
Em 1940, foi um dos políticos que votou a favor da Moção, que conferiu poderes extraordinários ao
General Pétain, que resultou na colaboração do Governo de Vichy com os Nazis. Durante a 2.ª Guerra
Mundial manteve-se afastado da vida política, retomando-a no fim da guerra. Foi Membro da Assembleia
Nacional Constituinte, entre 1944 e 1946 e do Grupo Republicano Independente de Direita, que mais tarde
fez parte do Centro Nacional de Independentes e Camponeses.
Entre novembro de 1947 e setembro de 1948, foi Ministro da Reconstrução e Planeamento Urbanístico.
Em novembro de 1948, foi membro do Conselho da República e em 1952 e Vice-Presidente do referido
organismo, em 1953. Sucedeu como Presidente da República a Vincent Auriol, em 16 de janeiro de 1954.
A morte da mulher, em 21 de novembro do ano seguinte, causou consternação entre os franceses e
curiosamente a causa da sua morte, um enfarte, seria a mesma de que o marido viria a falecer 7 anos
depois.
O seu mandato pautou-se pela instabilidade política da 4.ª República e pela insurreição argelina. Com o
agravamento da crise, em 29 de maio de 1958, Coty solicitou a De Gaulle que ocupasse o cargo de 1.º
Ministro.
Nesse mesmo ano, De Gaulle, apresentou uma proposta para uma nova Constituição, que foi aprovada,
em referendo e, em 9 de janeiro de 1959, De Gaulle foi eleito Presidente da República Francesa. Coty foi
Membro do Conselho Constitucional, de 1959 até à data da sua morte que ocorreu, em 22 de novembro de
1962, em Le Havre.
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