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Pássaro é a palavra do projeto escoteiro Á guia, Covington, KY 
 

Sem se abalar pela neve precoce no início de 2013, Colin 
Cummings de Fort Mitchell, KY e seu pai plantaram as 
estacas e colocaram cordas vermelhas.  Eles deveriam 
fazer  várias viagens no local do morro, antes de completar 
o Projeto Escoteiro Á guia de Colin no verão de 2014, uma 
casinha para pássaros no  Centro Educacional São José, 
das Irmãs de  Notre Dame em Covington, KY. 
 
Colin Cummings, um formando de 2014,  da  Escola 
Católica de Covington  e membro dos Meninos Escoteiros do Grupo Americano 820, com seu 
grupo de Escoteiros Á guia,  lideraram a construção de uma armadilha para pássaros na trilha 
natural das Irmãs de Notre Dame,  no centro do pátio interno.  A armadilha está próxima do 
lugar de alimentação dos pássaros que Cummings construiu, permitindo aos visitantes  ver os 
pássaros bem de perto, camuflados por uma barreira de madeira.  
 

Como a maioria dos Escoteiros Á guia podem atestar, o 
projeto principal exigiu mais que simples reunião.  
Cummings inspeccionou a demolição de uma cabana 
sem uso, cuja mandeira usou para colocar ao redor, 
construindo uma cerca de seis pés de altura. Usou sua 
capacidade de liderança como capataz durante o projeto  
e usou a arte da negociação, quando visitava os 
comerciantes locais para conseguir alimentadores para 
os pássaros e doações de alimentos.  
Cummings explicou, "A experiência de aprender e fazer  
fazerque eu tiha muita responsabilidade, tinha o fazendo 

algo de bom para a comunidade e as Irmãs, foi uma grande emoção.”   
A construção completa consiste em uma parede de 25 pés de lagura e seis de altura e uma 
plataforma de madeira, três troncos para levantar os visitantes em níveis variáveis de altura, e 
alimentadores para atrair os amigos com penas. 
 
Irmã Ann Marie Pflum, que coordena os grupos para as visitas ao 
atalho, expressa sua gratidão e alegria pelo complexo do local 
secreto e o encantamento que causarão as visitas ao campo. “Isto 
dará às crianças a oportunidade de observar diferentes tipos de 
pássaros bem de perto.  Podem nunca ter visto um pica-pau de 
peito branco ou um pica-pau peludo, que frequentam nossos 
alimentadores.” 
 
A 19 de Agosto, Colin e seu pai,  Dr. Michael Cummings, foram 
premiados num almoço festivo no Provincial Center das Irmãs de 
Notre Dame, depois do qual o Padre Robert Rosing abençoou as 
estruturas numa cerimônia simples.  
 
Como símbolo da gratidão das Irmãs de Notre Dame pela 
contribuição dos Colin na construção do caminho natural, será 
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colocada uma placa de bronze no local da armadilha, lembrandos aos visitantes futuros de 
seu árduo trabalho e seu serviço às Irmãs de Notre Dame, e sua contribuição para divulgar o 
amor à natureza para as futuras gerações.  

 

   


