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INTRODUÇÃO

MÁRIO JORGE BARROCA* 
ARMANDO COELHO FERREIRA DA SILVA*

Em setembro de 2016 completaram-se mil anos sobre uma incursão militar 
normanda que atacou o Castelo de Vermoim, no coração do Entre-Douro-e-Mi-
nho, um acontecimento que ficou memorizado numa curta passagem da Chronica 
Gothorum. Apesar do caráter lacónico desta notícia, este foi o evento mais visível 
e significativo de uma incursão que se prolongou durante vários meses, entre 1015 
e 1016, e que afetou o espaço entre os rios Ave e Douro. Para assinalar essa efe-
méride foi organizado um colóquio internacional, intitulado Mil Anos da Incursão 
Normanda ao Castelo de Vermoim. Colóquio Comemorativo, que decorreu no dia  
17 de setembro de 2016 no Auditório da Casa de Camilo/Centro de Estudos Cami-
lianos, em S. Miguel de Ceide. Tratou-se da primeira reunião científica realizada em 
Portugal dedicada exclusivamente ao tema das incursões vikings ou normandas no 
espaço ibérico. A coordenação científica ficou a cargo dos signatários desta Apre-
sentação e a organização foi patrocinada pelo CITCEM – Centro de Investigação 
Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (Unidade de I&D 4059 da FCT) 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 Téc-
nicas do Património (DCTP). 

* DCTP/FLUP – CITCEM.
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MIL ANOS DA INCURSÃO NORMANDA AO CASTELO DE VERMOIM

Nesse colóquio participaram diversos investigadores, entre os quais alguns dos 
maiores especialistas nos estudos sobre vikings ou normandos: Gareth Williams 
(do British Museum, Londres), Stefan Brink (da University of Aberdeen, Escócia), 
Alban Gautier (da Université du Littoral, Boulogne, França), Irene García Losquiño 
(investigadora da University of Aberdeen, Escócia), Fernando Alonso Romero (da 
Universidad de Santiago de Compostela, Espanha), Hermenegildo Fernandes (da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), Hélio Pires e André Evangelista Oli-
veira Marques (ambos investigadores do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), Armando Coelho 
Ferreira da Silva, Luís Carlos Amaral e Mário Jorge Barroca (todos da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto e do CITCEM) e Francisco Reimão Queiroga (da 
Universidade Fernando Pessoa). O volume que agora sai do prelo é o resultado dessa 
reunião cientí�ca. Nele apenas falta o contributo apresentado por Gareth Williams 
(�e Viking World), que infelizmente não foi possível incluir em tempo útil.

Enquanto organizadores do colóquio gostaríamos de deixar expresso o nosso 
reconhecimento às entidades que patrocinaram este evento, nomeadamente: 

• ao CITCEM, na pessoa da sua coordenadora de então, a Professora Doutora 
Maria Cristina Almeida Cunha, e da sua atual coordenadora, Professora Dou-
tora Amélia Polónia da Silva, bem como ao seu vice-coordenador, de então e 
de agora, Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves, que desde a primeira 
hora deram todo o apoio a esta nossa iniciativa; 

•  à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, na pessoa do seu Presidente, 
Dr. Paulo Cunha, e na pessoa do Chefe de Divisão da Cultura e Turismo, Dr. 
Nelson Pereira, por todo o apoio logístico dado, fundamental para o sucesso 
do colóquio;

• à extraordinária equipa de colaboradores do CITCEM — o Dr. Vasco Sistelo, 
a Dr.ª Marlene Cruz e a Dr.ª Vanessa Sousa —, pelo incansável e e�caz apoio 
em todas as fases de preparação do Colóquio e da edição das suas atas;

• e a todos os funcionários da Casa de Camilo/Centro de Estudos Camilianos, 
que tão calorosamente nos acolheram.

Por �m, um agradecimento especial a todos os Autores que aceitaram o nosso 
convite de, a pretexto dos mil anos da incursão ao Castelo de Vermoim, virem re�e-
tir connosco sobre os Vikings e a Idade Viking, em contexto atlântico e ibérico, e 
que tiveram a paciência de aguardar pela edição destas atas. Elas são, a�nal, o tes-
temunho perene do que aconteceu naquele dia que, em nosso entender, foi a vários 
títulos memorável.




