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O acampamento romano de Aquis Querquennis localiza-se na localidade de Porto Quintela, no

concelho de Bande. Hoje é inundada parte do ano pelas águas do barragem d’As Conchas. Foi

declarado Sítio de Interesse Cultural.

O local era conhecido entre as pessoas do município como A Cidá e vários pesquisadores

haviam focado a sua atenção na área há algum tempo. No entanto, só com o início das

campanhas em 1975 é que foram �nalmente identi�cados dois diferentes sítios arqueológicos

de elevado interesse histórico: o acampamento militar romano e a Mansio da Via romana.

Esta povoação militar romana está relacionada com a construção da Via XVIII, ou Via Nova, que

ligava Braga a Astorga. Atuando assim como ponto estratégico e de controle da estrada no

primeiro e segundo séculos da nossa era.

O recinto militar tem forma retangular e cantos arredondados, ocupando toda a área de mais

de dois hectares. Campanhas arqueológicas realizadas ao longo de décadas levaram ao resgate

de vários edifícios: a sede (principia), dois celeiros (horrea), um hospital (valetudinarium) e cinco

quartéis para tropas (strigia). Além destes edifícios, são visíveis canais de drenagem, latrinas,

uma estrada perimetral (via sagularis) e um sistema defensivo que combina fossos e muros de

pedra.

Perto do acampamento �ca a Mansio, a meio caminho entre o assentamento militar e a zona

termal de O Baño. Esta é considerada uma das maiores mansões de toda a Via Nova. Podendo-

se ver hoje os restos de um pátio com muro e cisterna central; um curral com um forno e várias

divisões de um prédio com canais no chão, lareira e porta de entrada.

Localização

32846 Porto-Quintela, Ourense

Coordenadas:

41.97400287166387, -7.980391847345849

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Recomenda-se iniciar o passeio no Centro de

Interpretação, de onde poderá reservar visitas

guiadas ao acampamento.

O acesso ao sítio é gratuito. Recomenda-se

consultar previamente o nível de inundação da

barragem, uma vez que parte do ano abrange

as estruturas arqueológicas.

Telefone de informações: 0034 988 040 127

Site do projeto de recriação de vídeo 3D com

pessoas reais em Aquis Querquennis (Aquis 3D):

http://www.aquisquerquennis.es/

Site da Fundação Aquae Querquennae (Centro

de Interpretação): https://querquennis.com/

Mais informações estão disponibilizadas:

– No site da Reserva da Biosfera Transfronteiriça

Gerês – Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/en

– No site das Portas do Xurés (Rede de Portas

da Parte Galega da RBTGX):

http://portasxures.es/index.php/gl/
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