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NOTA DE ABERTURA

AMÉLIA POLÓNIA*

O evento científico que deu origem à obra que agora se publica, o colóquio 
internacional comemorativo dos Mil Anos da Incursão Normanda ao Castelo de Ver-
moim, que decorreu em 17 de setembro de 2016 no Auditório da Casa de Camilo/
Centro de Estudos Camilianos, em S. Miguel de Ceide, assume, para o CITCEM, um 
duplo significado: o primeiro decorre do seu valor científico intrínseco; o segundo 
do facto de materializar uma política estratégica do CITCEM (Centro de Investiga-
ção Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, sedeado na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto), da qual decorrem parcerias estratégias com comunidades 
e entidades, nomeadamente do Norte de Portugal. O que se convenciona hoje cha-
mar de «Terceira Missão» das Universidades transforma-se para o CITCEM na sua 
«Primeira Missão»: a de criar e potenciar condições para uma transferência ativa 
de conhecimentos entre a Universidade e a Sociedade; a de dar valor e significado 
social ao conhecimento produzido segundo os mais elevados parâmetros científicos. 

A realização do evento que deu origem a esta publicação explicita esse deside-
rato. O evento, coorganizado pelo CITCEM e pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, contando com o apoio da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto (FLUP) e do Departamento de Ciências e Técnicas do Património (DCTP), 
teve a coordenação de dois investigadores do CITCEM, os Professores Armando 

* Coordenadora Científica do CITCEM.
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Coelho Ferreira da Silva e Mário Jorge Barroca, cuja iniciativa se enaltece, e permitiu 
trazer a Portugal os maiores especialistas internacionais nos estudos sobre vikings 
(ou normandos), com os quais ombrearam especialistas nacionais de renome, que 
se debruçaram sobre uma matéria que tende a ser negligenciada pela historiogra�a 
portuguesa. Um sincero agradecimento é, pois, devido aos organizadores, conferen-
cistas, membros do Secretariado e Bolseiros do CITCEM envolvidos na organização 
do evento.

O CITCEM apoia, agora, conforme acordado pela minha predecessora, Maria 
Cristina Cunha, a publicação desta obra, com a convicção do seu tríplice valor: cien-
tí�co, enquanto instrumento de disseminação de conhecimento de ponta; académico, 
pois esperamos que venha a funcionar como alavanca para posteriores trabalhos de 
investigação sobre a matéria; e social, enquanto registo de uma memória que pertence 
a um território, a uma comunidade, e a uma região: a do Vale do Ave.

Esta última função é, sem dúvida, partilhada com o copatrocinador desta edição, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a quem agradeço o apoio concedido 
à iniciativa, e agora a esta publicação, e a quem desa�o, na pessoa do seu Presidente, 
Vereadores e Técnicos dos Serviços Culturais, para outras iniciativas conjuntas, capa-
zes de potenciar missões partilhadas por ambas as instituições.

Porto, 17 setembro de 2018




