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Virgílio Távora e a transição para 
o desenvolvimento do Ceará

                                                                      

                            
Juarez Leitão*

irgílio Távora foi um dos mais importantes homens públicos 
nordestinos, com destaque expressivo no cenário político nacional.

De personalidade forte e aparência austera cresceu, primeira-
mente, entre os seus correligionários pela fidelidade aos compromissos, 
requisito fundamental entre o chefe e seus seguidores. Alguns o acom-
panharam pela vida toda, formando, no Ceará, a “corrente virgilista”, 
que registrou uma rara longevidade na oscilante atividade política bra-
sileira. Consta que, na intimidade, era descontraído e brincalhão, per-
mitindo-se tiradas de humor e atitudes de relaxamento, como tirar os 
sapatos e pôr os pés sobre a mesa e, até mesmo, quando em ambiente 
confiável e de boa prosa, sorver uma ou duas doses de uísque.

Embora fosse um político de raciocínio lógico que sabia muito 
bem onde pisava, confessava-se um passional, admitindo que são as 
paixões e não os interesses que movem o mundo. 

Perceber a força grandiosa da paixão nos passos da aventura hu-
mana foi, por certo, uma das iluminações deste homem público que, 
por duas vezes governou nosso estado, tendo sua atuação demarcado a 
transição do Ceará para o desenvolvimento.

Herdeiro de uma saga familiar permeada de revoluções e partici-
pação heróica na história republicana do Brasil foi chamado, desde muito 
jovem, para o engajamento cívico e o franco exercício do ideal político.

Cresceu entre murmúrios dos agentes maiores da cena política 
cearense, onde seu pai, o doutor Fernandes Távora, era uma das mais 
expressivas lideranças.

* Sócio Efetivo do Instituto do Ceará.
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Os Távora tinham duas vocações: o exército e a política. Em 
ambas atingiram destacados degraus. Do Vale do Jaguaribe o pequeno 
fazendeiro Joaquim Antônio do Nascimento e a sua mulher, Clara 
Fernandes Távora, soltaram seus filhos por este Brasil para liderar re-
voluções e galgar as mais altas patentes da carreira militar.  

Virgílio, que seguiu o destino clânico, não atingiu, como os tios 
Juarez e Fernando, os galões de Marechal. Mas, pela outra banda da 
vocação Távora, foi o maior político da família. 

Apresentado à crônica recente de nossa história como um dos 
donos do Estado, um “coronel” por condição política que era também 
um coronel do exército brasileiro, não pode ser comparado a outros 
oligarcas regionais, como os que foram produzidos em Pernambuco, 
na Bahia, no Rio Grande do Sul e até mesmo aqui, na Era Aciolina. 
Nunca foi um soba, um régulo paroquial. Brilhou como estrela na 
cena nacional. 

Não confiava nesta história de votos genéticos. Andava com suas 
próprias pernas. Disputou eleições e, numa delas, a de 1958, foi dura-
mente derrotado. Não desistiu e reencontrou o caminho das urnas.

Observa o cientista político Josênio Parente que “no Ceará, a sin-
gularidade importante que afetou a vida política local está no fato de 
que suas elites políticas possuem uma fragilidade estrutural facilmente 
reconhecida. A consequência desse fenômeno é a não formação de oli-
garquias fortes, como normalmente aconteceu com outros estados do 
Nordeste (aqueles associados ao cacau e ao açúcar). (...) A fragilidade 
das elites políticas cearenses se revela com toda clareza no período da 
redemocratização, de 1945 a 1964, quando o padrão dominante foi, in-
dubitavelmente, a recorrência oposicionista; isto é, a cada eleição, o 
governador não conseguia eleger o seu sucessor. ” 

Virgílio foi quem quebrou esta regra. Competente administrador 
de conflitos, em 1962 foi o candidato de uma aliança política até então 
considerada impossível: o abraço dos dois ferrenhos adversários parti-
dários, UDN e PSD, na inacreditável União Pelo Ceará. Pela primeira 
vez o Governador (no caso, o professor Parsifal Barroso) conseguia 
eleger seu sucessor. E o eleito, Virgílio, havia sido o adversário do 
Governador no pleito anterior.

Depois de escapar de ser expurgado da vida pública pelo Regime 
Militar, devido às estreitas relações com o deposto Presidente João 
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Goulart, terminou sendo assimilado pelos novos donos do poder e até 
nomeado para governar uma segunda vez o Ceará.

No Primeiro Governo anunciou um Plano de Metas, PLAMEG, 
com a intenção de fazer uma administração que, ao invés de se perder 
nas velhas futricas da politicalha provinciana, se propusesse a promover 
o desenvolvimento.

É claro que encontrou resistências, como afirmou, tempos depois, 
numa entrevista: “Para a obtenção de resultados, teríamos de resistir a 
todas as formas de pressão, de enfrentar incompreensões e interesses, 
até mesmo de pessoas caras à nossa estima, de combater o tráfico de in-
fluências comprometedoras, de vencer ultimatos ameaçadores do clás-
sico sistema político-partidário imoderado na afirmação do poder pelo 
desrespeito dos preceitos legais.”

A atuação de Virgílio Távora encaminhou o Ceará para a posição 
de Terceiro Pólo Industrial do Nordeste, condição que haveria de se 
potencializar com o seu retorno à direção do Estado em 1979, indicado 
pelo General Geisel.

A história de Virgílio Távora começa no velho e cinzento casarão 
da rua Visconde de Sabóia, ao lado da Praça dos Leões, onde nasceu, no 
dia 29 de setembro de 1919. Seus pais eram o Dr. Manuel do Nascimento 
Fernandes Távora e Dona Carlota Augusta de Moraes. Ele, um prócer 
político da maior envergadura, militante do Movimento Tenentista do 
final da República Velha e da Revolução de 30, Interventor do Ceará e 
Senador; ela, descendente dos Moraes da Zona Norte e Sertão Central e 
dos Caracas, plantadores de café do Maciço de Baturité.

Maria Adelaide Flexa Daltro Barreto, no livro Luíza Távora, 
Uma Legenda, publicado em 2000, fala sobre Dona Carlota: “Era uma 
mulher de extraordinária educação social. Estudou na Europa, aprimo-
rando-se em vários idiomas, o que era raro na educação das mulheres 
naquela época. Sua fidalguia fazia-se notar pelas atitudes que tomava 
quando circulava, discretamente, pelas reuniões que comparecia, e, es-
pecialmente, pelos salões da sociedade fortalezense. Sua cultura muito 
sólida era dividida com o marido, ambos somando seus conhecimentos 
na educação dos três filhos: Amílcar, Virgílio e Moema.”  

Uma vez, no começo dos anos 60, passava eu pela rua Sena 
Madureira com o meu tio e tutor Padre Leitão, quando ele me apontou 
aquele sobrado austero da esquina com a Visconde de Sabóia e falou: 



Revista do Instituto do Ceará - 2013238

“Este é o solar dos Távora! Aí mora o Dr. Fernandes Távora, pai do 
Governador.” Como eu só vira a palavra solar nos romances do século 
XIX, olhei com admiração e curiosidade o casarão fechado, certo de 
que aquela construção severa encerrava muita história e tradição.

A saga da família Távora tem origem na Europa medieval, na 
luta dos cristãos pela reconquista da Península Ibérica, ocupada desde o 
século oitavo pelos árabes.

Como se houvessem destacado no combate aos mouros, os irmãos 
Rauzemundo e Thedão receberam, no século XI, do rei de Leão, um 
feudo nas margens do rio Távora, na Lusitânia, futuro Reino de Portugal.

Muitos anos se passaram desde esse ingresso honroso na nobreza 
ibérica até os lamentáveis episódios que provocariam a expulsão dos 
Távora de Portugal.

No século XVIII, quando reinava D. José I, os Távora foram 
acusados de conspirar contra o rei. Dona Leonor, a resoluta e altiva 
Marquesa de Távora, era adversária do Marquês de Pombal, Primeiro-
Ministro do reino e urdidor da injustificada acusação.

Na noite de 3 de novembro de 1758 o rei sofreu um atentado. Foi 
atacado a tiros de bacamarte por desconhecidos. O atentado, que quase 
provoca a morte de D. José I, foi mantido em segredo por Pombal, en-
quanto armava um arrazoado de culpa contra os Távora e seus amigos, 
o Duque de Aveiro e o Conde de Atouguia.

O Processo dos Távora, tramitado de forma irregular e sem provas 
documentais ou testemunhais, levou um grupo de nobres à condenação 
máxima e muitos outros ao desterro. Criou-se um Tribunal de Alta 
Traição que terminou incriminando também os padres jesuítas e provo-
cando sua expulsão de Portugal e das colônias. Dona Leonor, a Marquesa 
de Távora, foi condenada à morte sem ser interrogada e sem nenhum 
direito de defesa. Seus filhos e genro também foram executados. Três dias 
depois da execução dos Távora seus bens e os da Companhia de Jesus 
eram confiscados. Expulsos, em seguida, os Távora, temendo novas per-
seguições, deixaram de usar o nome familiar. Os que vieram para o Brasil 
adotaram os sobrenomes Silva e Fernandes. Um clérigo da família, o 
Monsenhor Fernandes, nos meados do século XIX, é que remontou as 
origens fidalgas de seus ancestrais e a denominação Távora voltou.

A vinda dos Távora para o Ceará ocorre no princípio do século 
XIX, situando-se no maciço de Baturité e, principalmente, na região 
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jaguaribana. É ali, numa fazenda, em Jaguaribe-Mirim, que nascem 
aqueles que iriam marcar presença firme nos principais acontecimentos 
políticos brasileiros a partir da segunda década do século XX, os irmãos 
Manuel, Joaquim, Juarez e Fernando Távora.

Virgílio Távora viveu sua infância entre conversas políticas 
e sobressaltos de revoluções. Uma tarde, ouviu a notícia de que seu 
tio Joaquim Távora fora morto em São Paulo, quando participava da 
Revolta Tenentista de 1924. 

O nome de seu tio Juarez ecoava por todo o país como um dos 
líderes da Revolução de 30 quando Virgílio ingressou no Colégio 
Militar do Ceará. Depois, transferiu-se para o Colégio Militar do Rio de 
Janeiro, matriculando-se, em seguida, na Escola Militar de Realengo, 
de onde saiu Aspirante, em 1938. 

Prosseguindo na carreira militar foi promovido, sequencialmente 
a 2o. Tenente (1939), 1o. Tenente (1941), Capitão (1944), Major (1950), 
Tenente-Coronel (1955) e Coronel (1960), quando foi para a reserva.

Formou-se em Engenharia e fez também o Curso de Estado 
Maior, Curso da Escola Superior de Guerra, Curso de Atualização de 
Comando e Estado Maior e o Curso de Técnico de Administração.

“Em 1947 – rememora Virgílio Távora numa entrevista – meu 
projeto de vida era concluir o meu Curso de Estado Maior e servir 
como Observador Militar da ONU, na quota do Brasil. Alguns acon-
tecimentos, porém, mudariam minha vida levando-me para a política.”

O mais importante depoimento de Virgílio Távora sobre sua vida 
foi feito ao jornalista Jorge Henrique Cartaxo na célebre entrevista  pu-
blicada pelo jornal O Povo, em 30 de abril de 1988, poucos dias antes 
de sua morte. 

Nesse documento fundamental para a recente história do Ceará 
ele explica, com riqueza de detalhes, as circunstâncias que o induziram 
à atividade político-partidária:

“No início de 1947 minha avó materna, Ana Cândido, adoeceu 
gravemente. Na ocasião, eu cursava o último ano da Escola de Estado 
Maior e me foi concedida uma licença de trinta dias pelo comandante 
da Escola, o cearense General Tristão de Alencar Araripe, para que pu-
desse acompanhar a luta de minha avó de 84 anos contra a morte.

O país vivia a época da redemocratização com a queda de Getúlio 
Vargas e o fim do Estado Novo. Mas os Estados continuavam a ser go-



Revista do Instituto do Ceará - 2013240

vernados por interventores, enquanto as eleições estaduais eram prepa-
radas, nomeados pelo presidente recém eleito, General Gaspar Dutra.

No Ceará os interesses inconciliáveis entre o PSD de Menezes 
Pimentel e o PR dos irmãos Moreira da Rocha levaram ao Palácio da 
Luz  o coronel de Engenharia José Machado Lopes, que depois viria a ter 
papel destacado, já como General de Exército, na chamada Campanha 
da Legalidade em 1961, visando a posse de João Goulart na Presidência 
da República face à renúncia de Jânio Quadros.

Machado Lopes e eu éramos amigos [...] e quando soube de 
minha presença em Fortaleza me convidou para um uísque-amigo em 
Palácio. Não foi possível negar os laços de amizade que me prendiam 
ao Interventor, para o desespero e decepção do PSD e do PR, aos quais 
ele dava pouca atenção. Assim, involuntariamente, me transformei no 
condutor de todas as reclamações da UDN junto ao Governo, quanto às 
arbitrariedades e abuso de autoridade praticados no interior do Estado. 
A bem da verdade, é preciso que se diga que Machado Lopes nunca 
compactuou com qualquer espécie de violência.

Desempenhando essa função passei a ter um contato frequente 
com os líderes Tavoristas e Saboystas – as duas correntes em que se di-
vidia a UDN. Na corrente ligada ao meu pai verificava-se o surgimento 
de uma nova geração política que, inevitavelmente, viria substituir a 
anterior, formada por José de Borba, Miguel Gurgel, Torres de Melo, 
João Bezerra e Alfredo Barreira, dentre outros. Na nova geração, ba-
sicamente agrupada em torno do Movimento Estudantil, pontificavam 
Aquiles Peres Mota, Alberto Nunes Leal, Luciano Magalhães, Ernando 
Uchoa Lima, Leorne Belém, José Maria Barros Pinho e tantos outros, 
no chamado Departamento Estudantal da UDN. Destacavam-se também 
no movimento de renovação dentro da UDN as lideranças de Manoel de 
Castro, José Napoleão de Araújo, Edval Távora e Moacir Aguiar.

As eleições em curso para o Governo do Estado ocorreram na-
quele período. Faustino de Albuquerque disputava pela coligação 
UDN-PR-PSP e o general Onofre Gomes, comandante da 10a. Região 
Militar, era o candidato do PSD. Faustino ganhou as eleições e, uma 
semana depois, eu já preparava o meu retorno para o Rio de Janeiro, 
onde deveria concluir o meu Curso de Estado Maior.

Foi quando recebi o primeiro e caloroso apelo dos tavoristas para 
ingressar na política, face às gestões exitosas a que procedera junto 
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ao Governo do Estado, como também junto aos próprios adversários. 
Walter de Sá Cavalcante era de há muito meu conhecido.

Ainda que satisfeito por ter sido útil ao meu pai e aos seus amigos, 
o meu projeto estava voltado para a carreira militar. Por isso recusei.”

Mas, em 1948, ao falecer sua mãe, Dona Carlota, Virgílio, que 
se preparava para embarcar numa missão da ONU no Oriente, recebeu 
a convocação peremptória de seu pai para que não viajasse e viesse, 
imediatamente, assumir a liderança do grupo tavorista, sob pena de 
se perder todo o patrimônio político da família no Ceará. E ele veio. 
Passaria a servir na 10a. Região Militar.

Recebido com muito entusiasmo pelos correligionários, já em 
1950 se elegia Deputado Federal pela UDN. Sua capacidade de articu-
lação surpreendia até às velhas raposas da representação parlamentar 
do Ceará.

Logo no primeiro mandato, conseguiu ser escolhido o Secretário 
Geral da Executiva Nacional da UDN, entrando para o primeiro time 
dos políticos do país. Iniciou por esse tempo a luta pela vinda da energia 
de Paulo Afonso para o Ceará.

Em 1954 foi reeleito Deputado, virou Vice-Presidente de seu par-
tido e, em 1960, foi nomeado Coordenador Geral da campanha de Jânio 
Quadros à Presidência da República.

Em 1959 foi indicado pela UDN para o Conselho de Administração 
da NOVACAP e ali foi Diretor. Nesse mesmo ano, foi escolhido para o 
CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL RURAL. 

Em 1961 Virgílio Távora era Ministro de Viação e Obras Públicas 
do Primeiro Gabinete Parlamentarista. 

A primeira vez que se candidatou ao Governo do Estado não lo-
grou êxito. A eleição de 1958 foi vencida pelo Professor Parsifal Barroso.

Segundo Marcelo Linhares, “Virgílio saiu da campanha de 1958 
liquidado: além de estar devendo 30 milhões de cruzeiros ao Banco 
União, ainda teria que se apresentar, de acordo com o regulamento do 
Exército, até 31 de janeiro de 1959. O Marechal Lott, ainda Ministro 
da Guerra e que por ele não morria de amores, seguramente, o enviaria 
para um posto não muito confortável.”

Construtor de bons relacionamentos, consegue Virgílio escapar 
de todas as redes lançadas contra ele. Magalhães Pinto, o banqueiro po-
lítico, empresta-lhe o dinheiro necessário para pagar as dívidas e mais 
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um pouco até para que viaje com a esposa Luíza à Europa, a fim de es-
friar a cabeça. Quanto às obrigações militares, obtém aquela nomeação 
para a NOVACAP, na nascente Brasília, e fica em trajes civis por mais 
uns tempos.

Em 1962 planejava voltar à Câmara Federal e se pôs em campanha, 
se articulando com um elenco de candidatos a Deputados Estaduais.

De repente as coisas começam a convergir para ele. O Gover-
nador Parsifal, rompido com os cardeais da coligação que o elegera, 
tem um plano para fazer seu sucessor. O plano consistia em promover 
a aliança dos grandes partidos rivais, UDN e PSD, na formação do que 
denominaram de UNIÃO PELO CEARÁ.

Apesar das restrições que Parsifal tinha ao nome de Virgílio, seu 
adversário na eleição passada, foi obrigado a aceitá-lo porque era o que 
preenchia as melhores condições de confiança e aceitação popular.

Enfrentando seu ex-correligionário Adahil Barreto, saiu ven-
cedor, com uma maioria superior a 200 mil votos.

Tomando posse no dia 25 de março de 1963, procurou aplicar o 
PLAMEG, Plano de Metas Governamentais.

Pela primeira vez uma administração apresentava um plano 
global de governo com projeção para todo o quadriênio.

Até a chegada de Virgilio Távora ao governo, os administradores 
do Ceará não adotavam nenhum planejamento de governo.

O PLAMEG era inspirado no Plano de Metas do governo de 
Juscelino Kubistchek e no Plano Trienal de João Goulart, ambos filiados 
à Teoria do Desenvolvimentismo, segundo a qual, para se desenvolver 
uma região e superar os atrasos sociais o caminho era a industrialização.

O PLAMEG – como bem ressalta Airton de Farias - foi elaborado 
pelo economista Hélio Beltrão, oriundo da Fundação Getúlio Vargas e 
da Secretaria de Planejamento do Estado da Guanabara, auxiliado por 
técnicos do Banco do Nordeste e da Universidade Federal do Ceará.

Estabelecia uma série de medidas de cunho econômico e adminis-
trativo que objetivavam, sobretudo, a industrialização cearense, através 
da criação pelo Estado de obras de infraestrutura (energia, transportes 
e comunicações), além do financiamento ao empresariado local e isen-
ções fiscais para atrair indústrias do Centro-Sul do país. Para alcançar 
essas metas Virgílio contaria também com verbas e apoio técnico de 
instituições e programas internacionais, como o Banco Interamericano 
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de Desenvolvimento (BID) e a Aliança para o Progresso (programa 
de ajuda norte-americana visando barrar o avanço das esquerdas na 
América Latina), afora a SUDENE e o BNB.

Estas entidades foram responsáveis pela liberação de capi-
tais, por incentivos fiscais em benefício do Ceará, pela formulação de 
diagnósticos, pela elaboração e condução de projetos para as obras de 
infraestrutura.

Na administração local, Virgílio Távora criou a Superintendência do 
Desenvolvimento do Ceará (SUDEC), a Companhia de Desenvolvimento 
do Ceará (CODEC), o Banco do Estado do Ceará (BEC) e a Secretaria 
de Planejamento do Estado (SEPLAN). Na área de transportes, para me-
lhor escoar a produção, o governo Virgílio Távora promoveu a criação 
da Companhia Docas do Ceará e da Fábrica de Asfaltos, a pavimentação 
de muitas rodovias, a ampliação e aparelhamento do porto do Mucuripe.

Sua grande obra, porém, aquela que é considerada o divisor 
de águas entre o Ceará Agrícola e o Ceará Moderno, foi a construção                
da linha de transmissão que possibilitou chegar até Fortaleza a energia 
da Usina de Paulo Afonso, criando as condições para a implantação do 
Distrito Industrial.  

Segundo Aroldo Mota, o Primeiro Governo de Virgílio Távora 
“deu ênfase ao que chamou de ajuda de fora, sem a qual nenhuma ad-
ministração nos Estados do Polígono das Secas poderá cogitar, seria-
mente, de investimentos de base.” 

Como vimos, o PLAMEG visava como principais vetores de de-
senvolvimento as ações que incrementassem a instalação de indústrias, 
a ampliação portuária, a melhoria da malha rodoviária e o incentivo à 
agropecuária. Todos esses itens estariam interligados, atuando em con-
junto para gerar emprego e renda, melhorar a circulação da produção 
interna e multiplicar as exportações.

Tudo isso deveria ser desenvolvido sem prejuízo das tarefas co-
muns e corriqueiras da administração nos setores de Educação, Cultura, 
Saúde e Segurança Pública.

O Secretariado foi formado com nomes indicados pelos partidos 
que compunham a coligação vitoriosa. O Governador, porém, reservou-
-se o direito de se assessorar de técnicos e fazer algumas indicações 
pessoais, dentre elas as de dois militares, que teriam papel importante 
na administração e, depois, no episódio da tentativa de destituição de 
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Virgílio, logo depois do Golpe Militar. Eram eles, o coronel Clóvis 
Alexandrino, para a Secretaria de Polícia e Segurança Pública, e o ge-
neral Edson Ramalho, para a Secretaria da Fazenda.

Na Secretaria de Educação, dirigida por Hugo Gouveia, o 
Coronel Virgílio exigiu que fossem convocados aqueles que conside-
rava “as melhores cabeças do setor”, mesmo sabendo que alguns desses 
nomes eram reconhecidos militantes de esquerda, o que, para os conser-
vadores se tratava de uma loucura e, para os progressistas, um avanço 
da mentalidade do governo estadual. Assim, da equipe da Secretaria de 
Educação, passaram a fazer parte, Luiza Teodoro, Lauro Oliveira Lima, 
os irmãos Linhares (Evaristo e Edgar), Luís Edgar Cartaxo de Arruda e 
Iracema Santos, dentre outros.

Em 1964, os governadores que tinham algum tipo de ligação com 
Jango estavam sendo apeados do poder e presos. Isto aconteceu, por 
exemplo, em Pernambuco com o governador Miguel Arraes.

Virgílio Távora era amigo de Jango há muito tempo. Com ele 
conseguira, de fato, que a energia de Paulo Afonso fosse estendida até 
Fortaleza e não apenas cobrisse a Região Sul do Estado, como estava 
inicialmente decidido. Alguns coronéis “linha dura” da 10a. Região 
Militar planejavam invadir a sede do Governo e de lá simplesmente 
desalojar  “aquele coronelzinho amigo do comunista deposto”.

O coronel Alexandrino e o general Ramalho souberam dos bo-
atos e tomaram imediatas providências. Depois das devidas identifica-
ções, avisaram aos pretensos derrubadores do Governador que, se eles 
se metessem a bestas, iriam ter problemas, pois seriam recebidos à bala.  

Isso bastou. Lá por cima, nos altos escalões, a rede de amigos geren-
ciou outras demandas para salvar a pele do Governador VT. E conseguiu.

É importante destacar a atitude de nobreza política e lealdade 
praticada pelo Vice-Governador Figueiredo Correia que, convidado a se 
preparar para assumir o governo, logo que Virgílio fosse derrubado, se 
recusou a compactuar com os golpistas. E disse claramente que, caso o 
Governador Virgílio fosse desalojado do Palácio da Luz, ele renunciaria 
imediatamente. Virgílio costumava citar esse gesto altaneiro de seu 
Vice-Governador que, quando foi instalado o bipartidarismo, haveria 
de ficar no MDB, portanto, na legenda adversária do situacionismo.

Clima tenso aconteceu também quando da inauguração da linha 
de transmissão Milagres-Banabuiú-Fortaleza da energia de Paulo 
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Afonso. Por uma questão de justiça, o Governador tinha de fazer refe-
rência à ajuda que recebera de Jango. Isto certamente iria constranger 
o Presidente Castelo Branco, presente ao ato de inauguração e hós-
pede do casal Távora. Virgílio, entre praticar a ingratidão e arriscar ser 
mal compreendido pelo homem forte do novo regime, preferiu ficar 
com sua consciência. Fernando Távora Filho, primo dele e testemunha 
ocular da cena, me disse que o Governador, a certa altura de seu dis-
curso, pronunciou estas exatas palavras: “Manda a justiça e impõe a 
história que eu declare neste momento e neste ato que esta obra se deve, 
em grande parte, à vontade política do ex-Presidente João Belchior 
Marques Goulart!!!”

Segundo Marcelo Linhares, “a partir daí, Castelo, que ficara 
chocado com o inusitado, nunca mais se hospedou na residência ofi-
cial do governador. Os entendimentos políticos entre a Presidência da 
República e o Ceará passaram a receber como interlocutor o então de-
putado Paulo Sarasate.”

Em 1966, no dia 15 de setembro, renunciou ao mandato, passando 
o Governo ao deputado Franklin Chaves, Presidente da Assembleia 
Legislativa. Concorreu, pela Arena, à Câmara Federal, sendo eleito 
com a maior votação.

Em 1970 candidata-se ao Senado. Ganhou mais uma vez e, no 
Congresso, foi escolhido Vice-Líder do Governo.

No final dos anos 70 torna-se novamente Governador, desta vez 
indicado para a votação indireta por um General-Presidente.

Josênio Parente comenta o desempenho administrativo de 
Virgílio Távora: “Távora plantou em seu primeiro momento (1963-
1966), quando trouxe a energia de Paulo Afonso, as bases desse pro-
cesso que culminará numa industrialização mais intensa. No seu re-
torno ao governo (1979-1982) toma um conjunto de iniciativas que 
consolidaria o processo de industrialização”.

O PLAMEG 2 - que teve como principal elaborador o economista 
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, futuro governador do Estado - conso-
lidou a infraestrutura de transporte, habitação e comunicação. E pro-
moveu a instalação do Distrito Industrial em Maracanaú, transferindo-
-se a maioria das indústrias das avenidas Luciano Carneiro e Francisco 
Sá para aquele distrito de Maranguape, hoje município. Enquanto isso, 
empenhava-se pessoalmente, usando de seu prestígio político, para a 
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aprovação de projetos privados da Sudene, no sentido de viabilizar o 
projeto desenvolvimentista do Ceará.

Em 5 de maio de 1953 Virgílio Távora casou-se com Luíza 
Moraes Correia Távora, com quem teve Carlos Virgílio e Tereza Maria.

A esposa Luíza foi o grande sustentáculo emocional de Vírgílio. 
O casal era um exemplo de paixão, idealismo e admiração recíproca.

Vejamos esta amorosa declaração de Virgílio sobre sua mulher:
“Luíza foi a melhor coisa de minha vida. Conheci-a ainda muito 

criança após a morte de seu pai, o doutor Luís Moraes Correia, em 
1934. Passados 15 anos de distanciamento, o destino fez encontrá-la de 
novo, já moça, quando de minha volta ao Ceará em 1948. Em meio de 
tanta gente desconhecida em Fortaleza as conversas com Luíza eram 
como um refúgio para mim, então capitão e depois major do Exército. 
Linda, arredia, com aquela visão crítica que os órfãos prematuros pos-
suem acerca das coisas e das pessoas, persuadi-la ao casamento levou 
quatro anos.”

Casamento pomposo, realizado no Rio de Janeiro, com a presença 
de ministros, embaixadores, deputados e muitos figurões da República. 

E a vida de Virgílio mudou: “O casamento com Luíza consti-
tuiu-se um marco importantíssimo para mim. Antes, morava em “re-
públicas”, das quais a mais referenciada foi a da Urca, onde tinha 
como companheiros jovens que depois viriam a ocupar importantes 
posições no país. Agora, com Luíza, tudo ganhou equilíbrio e maior 
distinção social. Ela, mulher muito expansiva, espirituosa, com hábitos 
morigerados e de sólida formação cristã, imediatamente conquistou 
a confiança e o afeto das senhoras de meus colegas da Câmara dos 
Deputados. O apartamento 301 no nº 166 da Av. Princesa Isabel, em 
Copacabana, tornou-se um centro social e político da bancada do Ceará 
e da UDN nacional.”

Companheira de todas as etapas da vida de Virgílio Távora, das 
apoteoses retumbantes às horas amargas das decepções, Luíza se fez 
mulher sublime e altaneira.

Entregava-se à assistência social com devotamento e sem 
reservas. Parecia gostar muito dessa tarefa esplêndida de levar o 
apoio, a esperança, o carinho, a luz e o pão aos deserdados da sorte, 
circulando entre eles, afável e bonachona, nas periferias miseráveis 
e nas favelas.
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E quando criticavam esse assistencialismo sob o argumento de 
que ele não promove o ser humano, ela respondia com mais trabalho e 
mais dedicação social.

A história de amor de Luíza e Virgílio durou trinta e cinco anos.
O câncer de próstata levaria o Senador em 3 de junho de 1988. 

A esposa, com falência renal, morreria quatro anos depois, em 13 de 
fevereiro de 1992.

Concluindo, poderíamos dizer que Virgílio Távora é um dos mais 
importantes e produtivos personagem da história contemporânea do Ceará. 

Humanista cartesiano, sabia como ninguém pôr um pé no batente 
da realidade e o outro no umbral metafísico. Conhecia a virtude do si-
lêncio e o momento vital da palavra. Intervinha como um cirurgião no 
ponto nervoso das crises e delas retirava o entrave, o corpo estranho, o 
mondrongo desagregador.

Não perseguia o aplauso fácil e desconfiava das unanimi-
dades. Entendia as filigranas da natureza humana e respeitava os 
nobres sentimentos. 

Sabia distinguir as razões substantivas dos fatos e a sinuosidade 
das circunstâncias.                                                             

Político de verdadeira vocação, entregava-se ao seu ofício como 
um trabalhador braçal. Trabalhava arduamente pela coisa pública. Até a 
morte, como aconteceu na Constituinte, onde foi nome de proa. Doente, 
tomado pelo câncer, extenuava-se noite adentro em reuniões e ainda 
levava para casa documentos e sugestões para estudar. Trabalhou até 
consumir as últimas energias.

Seu amor pelo Ceará e pelo destino do país pode ser comprovado 
em toda a sua trajetória política. Nas lutas que empreendeu justificou 
seu compromisso com o desenvolvimento de nossa terra e o engrande-
cimento nacional.

Classificado ideologicamente como um conservador, era, com 
certeza, um político dinâmico. E para responder por esta afirmação só 
é preciso ver a história do Estado, dividida entre Ceará Antigo e Ceará 
Moderno. E a referência de transição, o marco fronteiriço, é o desem-
penho gestor de Virgílio Távora, com a energia de Paulo Afonso e a 
instalação das indústrias.

Deputado Federal, Ministro, Governador duas vezes e Senador 
da República, Virgílio Távora cumpriu seu rumo filosófico: foi um apai-
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xonado em tudo o que produziu e sonhou. Seu amor pelo Ceará virou 
sua razão política, seu mandamento cívico, seu destino de vida.

Navegou nas águas da certeza, porque, de fato, os interesses são 
apetites individuais sem dimensão eterna; mas as paixões, só as grandes 
paixões, geram as grandezas perenes e ajudam a construir o mundo.   

(Conferência pronunciada no Instituto do Ceará em 20 de junho de 2013).


