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IMPRESSÕES SOBRE 
GONÇALVES CORREIA 

 
I- "O Sr. Gonçalves Correia, caixeiro viajante, vegetariano, 

tolstoiano, cheio de ideias generosas, é um revolucionário que quer levar a 
humanidade a uma vida mais perfeita e mais bela pela bondade. 

É um tipo extraordinário de grandes barbas tolstoianas e o cabelo 

caído pelas costas à nazareno (... ) pretende realizar um sonho, dá a esse 
sonho tudo o que ganha (... ) faz-me pensar". 

Roul Brandão 
 

II- "( ... )Quem é que, no Baixo Alentejo, não conhece António 
Gonçalves Correia! Quem não conhece a figura inconfundível e singular do 
filósofo e poeta das longas barbas e cabeleira revolta 

a cair-lhe sobre os ombros? Foi há anos, em Beja, que conhecemos 
este homem extraordinário (... ) grande filósofo a desejar, ardentemente, a 
perfeição da sociedade humana". 

Isaurindo Queimado 
 

III - "António Gonçalves Correia - caixeiro-viajante em Beja, conhecia profundamente a região e 
tinha grande influência nas Associações de trabalhadores, quer pela palavra nas suas presenças frequentes, 
quer pela colaboração assídua na imprensa operária. Fundara e dirigia "A Questão Social", colaborando 
também n° "O Caixeiro do Sul", n' "A Aurora", n° "O Rebelde" em "O Construtor". Esporadicamente 
colaborava ainda n' "O Porvir", democrático, n° "O Facho", socialista, e mais tarde no "Luz ao Povo", 
anarquista - comunista de Coimbra (... )". 

Francisco Canais Rocha e Maria Rosalina Labaredas 
 

IV - "Algumas vezes temos ouvido dizer que Gonçalves Correia, propagando as suas ideias, é um 
homem perigoso. Discordamos absolutamente dos que fazem tal afirmação. Gonçalves Correia não é um 
homem perigoso, mas sim um homem honesto é justo, inofensivo apóstolo da redenção humana! 

É colaborador do "Baixo Alentejo", com muito prazer nosso. E só desejamos tornar-nos dignos da 
amizade com que nos distingue o sincero batalhador em prol da felicidade de todos os seres". 

Jornal- "Baixo Alentejo", N° 32, Cuba, 27/12/1931 
 

V- "( ... )Ele veio atraído à sedutora verdade dos ideais que perfilha mais pelas solicitações do seu 
coração, do que pelas necessidades da sua inteligência ou do seu estômago (... )". 

Cristiano Lima 

VI- "( ... ) inato propagandista de um ideal em cujas asas de sonho se enleou até ao final da sua 
vida (... ) a possibilidade de levar avante a prática das comunas libertárias subjugou-o (... ) Gonçalves 
Correia vence pelo ideal nobremente difundido (... )". 

Francisco Quintal 


