
f~DEUS Figura como o primeiro
presidente do Senado da democracia

FALECE
ANTONIO
FONTÁN CON
86 ANOS
OS REIS VISITAN A
CAPELA ARDENTE
DE QUEN TAMÉN
FORA PROFESOR DO
MONARCA E MINISTRO

El~.Madrid

Os Reis e a clase política despe-
díronse do primeiro presidente do
Senado en democracia, Antonio
Fontán, entre homenaxes e eloxios
á sfia contribución para a consolida-
ción da liberdade en España.

Fontán, sevillano de nacemenm,
faleceu unte en Madrid ós 86 anos
tras unha traxeetoria dacabalo en-
tre a política, o xornalismo e a do-
cencia. Dentro do ámbito político,
fui ministro de Administración Te-
rritorial no Gobemo deAdolfo Suá.
tez e presidente do Senado, pero ta-
mén acaparou unha ampla bagaxe
no mundo académico e universita-¯

’ forro uparteda ’ ""no, e asl, o comlslon
de profesores que diri~u os estudos
universitarios de Don Juan Carlos
cando era Príncipe, foi tamén ca-
tedrático emérito da Universidade
Complutense de Madrid e catedráti-
co da Universidade de Navarra.

Fontán mostra ademais un lon-
go periplo académico moi relacio-
nado co xornalismo, pois obtivo o
título na Eseola Oficial de Madrid

e exerceu a dirección do Instituto
de Xornalismo da Universidade de
Navarra. TrabaUou no mando infor-
mativo na revista Actualidad Espa-
ñola, que dirixiu de 1952 a 1956, e
no semanario Nuestro Tiempo, do
que tamén fui director. Como o fui
no diario Madrid am o seu peche en
1971, tras padecer multas e peches
temporais.

A listaxe de galardóns cos que
o eondecoraron en vida é extenso:
o Mérito Constitucional (1988), 
Gran Cruz do Comendador (1996)
do Goberno polaco, a medalla de
Ouro do Senado (1991), a Gran
Cruz da Orde Civil de Alfonso X o
Sabio (1997), o premio da Asocia-
ción da Prensa de Madrid (2006).

Ademais, o seu nome aparecen
na enumeradón dos 50 heroes da
liberdade de prensa que o Inter-
national Press Institut redactou en
2000. Grazas a esta traxectoria, a
clase política rendeulle toda clase
de eloxios.

O presidente do PP, Mariano Ra-
joy, destacou nun telegrama á fami-
lia o gran papel de Fontán durante a
Transición como "impulsor da hq~er-
dade en España".

Os Reis acudiron á capela arden-
te, instalada no Colexio Malor Cas-
tela de Madrid, para expresar á súa
familia o seu apoio e as súas condo-
lencias. Don Juan Carlos e Dona So-
fia permaneceron uns minutos no

O Rei saúda un familiar de Antonio Fontán, onte na capela ardente

con José Fedefico de Carvajal, que o sucedeu, o 15 de marzo do 78
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Fei]óo: "Exemplo
do que facer"
Desde Galici& o presidente da
Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
transmitiu"o pesar e atristura"
do seu Gobemo e de todo o po-
bo galego polo falecemento de
Fontán, quen, recordou o presi-
dente autonómico, xa "forma
parte" da Historia deste país e
reivindicou a súa figura como
’1~n dos exemplos"do que se de-
be facer "dende a política" nos
momentos difl’ciles do Estado.

seu interior confortando a Eugenio
Fontán, irmán do político desapare-
ddo, así como aos seus sobtiños.

Outros dirixentes que se despra-
zaron ata a capela ardente foron a
presidenta da Comunidade de Ma-
drid, Esperanza Agnirre, quen des-
tacou os "grandes servizos" que
Fontán deu a España durante a
Transición. Un dos seus sucesores
na Presidencia do Senado, Juan Jo-
sé Laborda, dixo do falecido que foi
"un referente no proceso democrá-
tico". A Federación de Asociacións
de Xornalistas de España (FAPE)
expresou o seu "máis fondo pesar"
polo seu pasamento.e
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Bandeiras a
media hasta
As bandeiras do Senado on-
dearon unte a media hasta en
sinal de recordo ao que fora
o seu primeiro presidente na
democracia, Antonio Fontán,
mentres que o presidente da
Cámara Alta, Javier Rojo, Ile
trasladou á súa familia "todo o
afecto e a consideración" des-
ta institución.

Rojo lamentou a monte de
Fontán e subliñou a súa "per-
manente vontade de consen-
so", a súa traxectoria po}itica
e os seus esforzos por conso-
lidar o sistema constitucio-
nal nos primeiros anos tras a
aprobación da Constitución.

Engadiu que Fontán foi un
home "de forte carácter insti-
tucional, que se esforzou sem-
pre por chegar a acordos e por
mirar ao futuro para que Es-
paña fose un pais próspero.

0 seu nome a
centro docente
0 Consello de Goberno da Co-
munidade de Madrid acordou,
unte, pÓrlle a algún centro do-
cente da rexión o nome de An-
tonio Fontán Pérez.

0 Goberno madrileño tras-
ladou ademais as súas condo-
lencias aos familiares do fale-
cido, segundo informou o vi-
cepresidente, conselleiro de
Cultura e Deporte e voceiro do
Executivo, Ignacio González.

0 vicepresidente rexio-
nal do Goberno de Esperan-
za Aguirre referiuse a Antonio
Fontán como ’~,<ornalista", "po-
litico" e "catedrático", e des-
tacou da súa traxectoria que
foi elixido primeiro presidente
do Senado en ]977], que poste-
riormente desempeñou o car-
go de ministro de Administra-
ción Territorial e que o Reí o
distinguiu co título de mar-
qués de Guadalcanal.
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