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COZINHAS E FOGUEIRAS EM CAMPO - 2

Numa das anteriores fichas de
segurança abordámos o fogo em
campo na perspectiva do fogão a
gás utilizado para confeccionar a
alimentação.
Hoje vamos dar-te conselhos acerca
dos cuidados a ter na realização de fogueiras, sejam elas para a realização
do nosso Fogo de Conselho, seja para
cozinhar a lenha.
Existem vários tipos de possibilidades
de construções para cozinhar a lenha.
A figura acima é apenas um desses
exemplos.
No entanto, há cuidados a ter e por
isso deves:
1. desmatar a área em torno do local da
fogueira e afastar os materiais infla-

máveis 5 metros para cada lado da
zona de fogo;
2. Molhar bem o local à volta;
3. Pôr um círculo de pedras em redor
do fogo;
4. ter sempre à mão material de combate a incêndios: balde de água, pá
e areia, extintor, etc.;
5. Vigiar atentamente a fogueira;
6. ter em atenção a altura de eventuais
coberturas e escolher materiais não
inflamáveis;
7. No final, apagá-la muito bem com
água e terra.
lembra-te que é proibido realizar fogueiras durante o período crítico (compreendido, normalmente, entre 1 de Julho e 30
de Setembro).

Arena de fogo de conselho (fogueira)

Todos sabemos que, para nós escuteiros,
o fogo de conselho é um momento especial. No entanto, para que tudo corra pelo
melhor, temos de nos precaver ao preparar a área onde decorrerá esta actividade.
Assim, deves ter em atenção os seguintes cuidados:
1. desmatar a área em torno da fogueira e afastar os materiais inflamáveis
para lá da área onde ficarão os participantes no fogo de conselho;
2. agrupar a lenha necessária numa
zona previamente definida;
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3. garantir um corredor de acesso para
o responsável pela fogueira (este é
responsável por alimentar do fogo e
apagá-lo, se necessário);
4. ter sempre à mão material de combate a incêndios: balde de água, pá e
areia, extintor, etc.;
5. deixar pelo menos 5 metros entre a
zona de fogo e os participantes;
6. lembra-te que é proibido realizar
fogueiras durante o período crítico
(compreendido, normalmente, entre 1
de Julho e 30 de Setembro).
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