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f~DEUS
Figuracomo
o primeiro
presidente
doSenado
da democracia

FALECE
ANTONIO
FONTÁN CON
86 ANOS

ORei saúda
un familiar deAntonioFontán,ontena capelaardente

e exerceua dirección do Instituto
OSREISVISITANA
de Xornalismoda Universidade de
CAPELAARDENTE
Navarra. TrabaUouno mandoinformativona revista ActualidadEspaDE QUENTAMÉN
ñola, que dirixiu de 1952a 1956, e
FORAPROFESOR
DO
no semanario Nuestro Tiempo, do
MONARCA
E MINISTRO que taménfui director. Comoo fui
no diario Madridamo seu pecheen
1971, tras padecermultas e peches
temporais.
Os Reis e a clase política despeA listaxe de galardóns cos que
díronse do primeiro presidente do o eondecoraronen vida é extenso:
Senado en democracia, Antonio o Mérito Constitucional (1988),
Fontán, entre homenaxes
e eloxios Gran Cruz do Comendador(1996)
á sfia contribuciónpara a consolida- do Gobernopolaco, a medalla de
ción da liberdade en España.
Ouro do Senado (1991), a Gran
Fontán, sevillano de nacemenm, Cruz da OrdeCivil de AlfonsoX o
faleceu unte en Madridós 86 anos Sabio(1997), o premioda Asociatras unhatraxeetoria dacabaloen- ción da Prensa de Madrid(2006).
conJoséFedefico
deCarvajal,queo sucedeu,
o 15demarzodo78
tre a política, o xornalismo
e a doAdemais,o seu nomeaparecen
cencia. Dentrodo ámbitopolítico, na enumeradóndos 50 heroes da rllQilllllllllllllllllllllllllll
seu interior confortandoa Eugenio
fui ministro de AdministraciónTe- liberdade de prensa que o InterFontán,irmándo político desaparerritorial no Gobemo
deAdolfoSuá. national Press Institut redactouen
ddo, así comoaos seus sobtiños.
tez e presidentedo Senado,pero ta- 2000. Grazasa esta traxectoria, a
Outrosdirixentes quese despraménacaparou unha ampla bagaxe clase política rendeulle toda clase
zaron ata a capela ardente foron a
no
Desde
Galici&o presidente
da
presidenta da Comunidade
de Ma¯ mundoacadémicoe universita- de eloxios.
’ ""
no,e asl,’ forroo uparteda comlslon
O presidente do PP, MarianoRaXunta,AlbertoNúñez
Feijóo,
drid, EsperanzaAgnirre, quendesde profesoresque diri~u os estudos joy, destacoununtelegramaá famitransmitiu"o
pesare atristura"
tacou os "grandes servizos" que
universitarios de DonJuan Carlos lia o granpapel de Fontándurantea
doseuGobemo
e de todoo poFontán deu a España durante a
candoera Príncipe, foi taménca- Transicióncomo"impulsorda hq~erbogalegopolofalecemento
de
Transición. Undos seus sucesores
tedrático emérito da Universidade dade en España".
Fontán,
quen,recordou
o presina Presidenciado Senado,Juan JoComplutense
de Madride catedrátiOsReisacudironá capela ardendenteautonómico,
xa "forma
sé Laborda,dixodo falecido que foi
co da Universidadede Navarra.
parte"daHistoriadestepaíse
te, instalada no ColexioMalorCas"un referente no proceso democráFontán mostra ademaisun lon- tela de Madrid,para expresará súa
reivindicoua súafiguracomo
tico". A Federaciónde Asociacións
go periplo académicomoi relacio- familia o seu apoioe as súas condo’1~ndosexemplos"do
quese dede Xornalistas de España (FAPE)
nado co xornalismo,pois obtivo o lencias. DonJuanCarlos e DonaSobefacer"dende
a política"nos
expresouo seu "máis fondo pesar"
título na Eseola Oficial de Madrid fia permaneceronuns minutos no
momentos
difl’ciles doEstado.
polo seu pasamento.e
El~.Madrid

Fei]óo: "Exemplo
doquefacer"
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Bandeiras
a
mediahasta
As bandeirasdo Senado
ondearonuntea mediahastaen
sinal de recordoao quefora
o seuprimeiropresidentena
democracia,
AntonioFontán,
mentres
queo presidenteda
Cámara
Alta, JavierRojo,Ile
trasladou
á súafamilia"todoo
afectoe a consideración"
desta institución.
Rojolamentou
a montede
Fontán
e subliñoua súa"permanente
vontadede consenso",a súatraxectoria
po}itica
e os seusesforzospor consolidar o sistemaconstitucional nosprimeirosanostras a
aprobación
daConstitución.
Engadiu
queFontán
foi un
home
"deforte carácterinstitucional,quese esforzou
sempreporchegar
a acordos
e por
mirarao futuro paraqueEspañafoseunpais próspero.

0 seunomea
centrodocente
0 Consellode Goberno
da Comunidade
de Madridacordou,
unte,pÓrllea algúncentrodocentedarexióno nome
deAntonio Fontán
Pérez.
0 Goberno
madrileño
trasladouademais
as súascondolenciasaosfamiliaresdofalecido, segundo
informouo vicepresidente,
conselleirode
Culturae Deporte
e voceirodo
Executivo,
IgnacioGonzález.
0 vicepresidenterexional do Goberno
de Esperanza Aguirrereferiusea Antonio
Fontán
como
’~,<ornalista",
"politico" e "catedrático",
e destacouda súatraxectoriaque
foi elixidoprimeiro
presidente
doSenado
en]977],queposteriormentedesempeñou
o cargodeministrodeAdministraciónTerritoriale queo Reío
distinguiuco título de marquésde Guadalcanal.

