Entre Águas 5 localiza-se num vale aberto (orientado E-O), na margem esquerda da Ribeira de Enxoé (Brinches, Serpa)
(Fig. 1). Beneficiando provavelmente deste enquadramento, o solo evidência sedimentos de cor castanha escura,
bastante humosos e orgânicos (Rebelo et alii, 2009, p. 464). Os factores críticos presentes (água e terra arável)
favoreciam assim a sua escolha como local de habitat. Em termos fisiográficos seria, então, um local óptimo para o
assentamento de comunidades agro-pastoris.
O sítio, inicialmente uma área de vestígios dispersos, foi dividido em três sectores. A escavação dos mesmos foi feita
através da abertura de sondagens, dimensionalmente condicionadas à própria dimensão dos vestígios. Após uma
decapagem inicial da camada revolvida mecanicamente, identificaram-se e definiram-se vários interfaces de bolsas.
Tendo em conta a uniformidade dos seus enchimentos, optou-se por escavar através de níveis artificiais.

Uma primeira abordagem ao espólio cerâmico desta estrutura negativa revelou um ligeiro predomínio das
formas abertas (vide gráfico Tipologias). Na sua maioria possuem perfil hemisférico (55), sendo em número mais
reduzido as taças abertas (27). As taças carenadas estão representadas por 14 exemplares. Na cerâmica de
armazenamento predominam os potes esféricos (54), existindo ainda alguns exemplares de potes com colo (13) e
vasos troncocónicos (15). A estas tipologias acresce ainda a existência de vasos de suporte (9) e peças
quadrangulares (2), bem como pegas de preensão (22) e discos (peças de jogo?) (3). A decoração surge em
número reduzido (8). As técnicas usadas são a incisão, a impressão, o brunido e o cepillo (vide gráfico
Decorações).

Fig. 1 – Localização do Sector I, onde se identificou a estrutura [204].

Ao todo foram identificadas seis estruturas negativas de tipo fossa e três grandes estruturas negativas em forma
de 8, que poderão corresponder a fundos de cabana (Fig. 2 e 3). Contudo, só numa delas se identificaram
buracos de poste. Entre as três estruturas identificadas, destacam-se duas que forneceram espólio em grande
quantidade e diversidade.
O espólio que aqui se apresenta provém da estrutura [204] identificada na Sondagem II, Sector I. Apresenta um
comprimento máximo de 7,90m, largura máxima de 3,65m e uma profundidade conservada de cerca de 55cm em
relação ao nível da superfície actual. Encontra-se orientada sensivelmente NE-SO. Apesar de não terem sido
identificados buracos de poste foi reconhecido um nível de piso, constituído por cascalho de várias rochas, de
médias dimensões, apresentando-se relativamente regular em toda a área (Rebelo et alii, 2009, p. 464).

A estrutura cujos materiais se analizam condensa apenas um momento na vida do povoado. A caracterização
estatística do espólio estudado não pode ser generalizada a todo o sítio, pois a sua realidade pode caracterizar um
espaço funcional, espacial ou cronologicamente distinto dos restantes. Para o contexto a que se refere a amostra é
possível definir uma cronologia do Bronze Final, tendo em conta a presença de ornatos brunidos (SOARES; 2005, p.
130) num nível que se encontra directamente sobre o fundo da estrutura da possível cabana. Análises de datação
por rádio-carbono confirmam esta mesma ilação (REBELO et alii, 2009, pp. 468-469).
Os tipos morfológicos, em si mesmos, possuem paralelos em vários momentos da Pré-História “portuguesa”. O
mesmo se aplica às restantes técnicas decorativas. As produções “cepilladas” possuem uma definição cronológica
imprecisa, considerada por alguns autores como descontínua e com antecedentes neolíticos (PÁVON SOLDEVILLA,
1998, p. 152). Funcionalmente, as peças seriam usadas no acondicionamento, confecção ou apresentação e
consumo de líquidos e sólidos. A excepção é corporizada pelos suportes - bases para recipientes - e por dois
exemplares de peças quadrangulares, decoradas, com uso funcional (a existir) ainda por esclarecer.
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Fig. 5 – Contextos identificados no interior da estrutura [204].
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