
“Bento da Cruz criou em Planalto de Gostofrio uma inviolável 
história de amor que é uma autêntica écloga em prosa vivida por 

António, zagal de vacas, e sua prima Carolina, pastora de gadinho.  
Este idílio infantil não encerra, porém, todo o livro, porquanto a 

par dele acontecem outras histórias.  Uma delas é a da Família dos 
Marinheiros: quantos são, como vivem, o que fazem; trabalhos 

agrícolas, dificuldades económicas, matança dos porcos, idas à 
missa e à feira, horas tristes, horas alegres.  Outra é a do Povo de 
Gostofrio: organizações comunitárias, rivalidades entre vizinhos, 

zaragatas com aldeias limítrofes, a vezeira, a chega do boi, os 
incêndios, os bailes, a má língua. Ainda a da Região de Barroso na 
década de trinta. Planalto de Gostofrio é no seu conjunto, um livro 

solar, um cântico de alegria e acção de graças ao Criador dos 
pássaros e das rosas.” Planalto de Gostofrio. 3ª ed. Lisboa: Âncora Editora, 2020

Bento Gonçalves da Cruz nasceu na aldeia de Peireses, do 
concelho de Montalegre, em 22 de fevereiro de 1925 e faleceu no Porto em 25 

de agosto de 2015. Num contacto direto com a vida do campo, viveu ali até 
aos 15 anos, altura em que ingressou na Escola Claustral de Singeverga, onde 

permaneceu durante 6 anos e se familiarizou com os grandes escritores da 
antiguidade, principalmente os latinos. Abandonou a vida claustral, mas 

prosseguiu os estudos, licenciando-se em Medicina pela Universidade de 
Coimbra. Regressou ao Município de Montalegre, onde montou consultório de 

clínica geral e estomatologia.  Em 1963 publicou o romance Planalto em 
Chamas, o primeiro de perto de duas dezenas de obras literárias enaltecidas 

pela crítica, algumas distinguidas com prémios literários nacionais de 
referência. Está representado em várias antologias e é hoje reconhecido 
como um dos mais destacados escritores portugueses contemporâneos. 

Dinamizadora: Maria de FÁTIMA FERNANDES Alves
Licenciada em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga (Universidade 

Católica). Vereadora da Câmara Municipal de Montalegre
 

Nascido em 1768, em Santa Maria de Paredes, Bernardino António 
Gomes viria a tornar-se um dos médicos mais proeminentes do 

Iluminismo português, salientando-se como botânico, sanitarista e 
dermatologista. Em 1812, foi eleito membro efetivo da Academia 

Real das Ciências de Lisboa e, cofundou a Instituição Vacínica da 
qual viria a ser o seu primeiro diretor. No ano seguinte, foi 

nomeado membro da Junta de Saúde Pública que perduraria até à 
Revolução Liberal de 1820. A preceder a sua biografia e percurso 

socioprofissional e científico, o autor passa em revista o ambiente 
social, político e sanitário à época do nascimento e vida de 

Bernardino António Gomes.    

Carlos Subtil
Natural de Valença (1952), vive entre Viana do Castelo e Paredes de Coura, onde 

reside. É enfermeiro, mestre em Ciências da Educação e doutorado em 
Enfermagem, na especialidade de História e Filosofia da Enfermagem.  

Foi professor coordenador na Escola Superior de Saúde onde exerceu funções de 
presidente dos conselhos científico e diretivo, membro do Conselho Geral e 

coordenador da área científica das Ciências da Saúde do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo. 

Atualmente, é professor convidado na Universidade Católica Portuguesa e 
presidente da Sociedade Portuguesa de História da Enfermagem.  

Dinamizador: Vítor Paulo Pereira, 
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
mestre em História da Cultura e Poderes pelo Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade do Minho
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