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 A Proteção Civil no Município da Covilhã compreende as atividades 

desenvolvidas pela autarquia local e pelos cidadãos, bem como por todas as entidades 

públicas e privadas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações 

de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos, e proteger e socorrer as 

pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram.  

 Um dos riscos que preocupam o Município da Covilhã, uma vez que interfere 

com a ecologia (principalmente o processo de polinização), a saúde pública e a economia 

local, é a espécie invasora e predadora de insetos: Vespa Velutina Nigrithorax.  

 Assim, no âmbito das competências da Comissão de Acompanhamento para a 

Vigilância, Prevenção e Controlo da Vespa Velutina (CVV), criada pelo Despacho n.º 

8813/2017 do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, a Câmara 

Municipal da Covilhã, através do Gabinete de Proteção Civil, tem a responsabilidade de 

identificar, controlar e destruir os ninhos de Vespa Velutina e, ainda, informar e 

sensibilizar a sua população.  

A elaboração e publicação do presente documento, concebido com o objetivo de 

reforçar a estratégia de combate à Vespa Velutina, tem como destinatários os munícipes 

e, primordialmente, os Agentes de Proteção Civil (APC) Municipais. São apresentadas 

informações técnicas acerca da espécie e, adicionalmente, sugere-se a construção de 

uma armadilha caseira numa perspetiva de combate integrado, ambientalmente 

sustentável, ou seja, procurando minimizar ao máximo os impactos na biodiversidade 

de outras espécies decorrentes destas práticas.  

  

Introdução 
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 A Vespa Velutina Nigrithorax, mais 

conhecida por Vespa Velutina ou Vespa Asiática, é 

uma espécie asiática que se estende pelas regiões 

tropicais e subtropicais do norte da Índia ao leste da 

China, Indochina e ao arquipélago da Indonésia, 

desenvolvendo-se, por norma, em zonas 

montanhosas e mais frescas, sendo, por este 

motivo, a área urbana da Covilhã, situada na parte 

sudeste da Serra da Estrela com altitudes que 

variam de 450 a 800 metros, escolhida pelas 

mesmas como ponto de fixação.  

 A Vespa Velutina é considerada uma espécie invasora em quase todos os países 

da Europa (em Portugal desde julho de 2016) e no Município da Covilhã desde 2019.  

 

Identificação e Caracterização 
 

 A Vespa Velutina Nigrithorax diferencia-se dos outros vespídeos autóctones da 

Europa mais conhecidos, como a Vespa Germânica, Vespa Comum e a Vespa Crabro, 

pela sua capacidade reprodutiva, dimensão e altura, visibilidade dos seus ninhos e pela 

rapidez com que ocupa o território. 

 A Vespa Velutina caracteriza-se por:  

• Vespa de grande dimensão; 

• Cabeça preta com face laranja/amarelado; 

• Corpo Castanho-Escuro ou preto, aveludado, delimitado por uma faixa fina 

amarela e com um único segmento abdominal amarelado/alaranjado; 

• Asas são escuras; 

Vespa Velutina Nigrithorax 
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• Patas são castanhas com as extremidades amarelas, sendo daí que advém a 

denominação “vespa das patas amarelas”; 

• Tamanho das Obreiras: 1,7 a 3,2 cm. 

 

Expansão na Europa e em Portugal 
 

 Chegou acidentalmente à Europa, em 2004, através do porto de Bordéus – 

França, numa remessa de artigos de barro para jardins e tem vindo a colonizar o 

território francês e os países vizinhos: Espanha, Itália e Portugal – confirmada em Viana 

do Castelo em 2011, possa vir a colonizar quase todo o território continental. 

 

Impactos e Efeitos negativos da Vespa Velutina 
 

 A Vespa Velutina, como espécie invasora que é, causa impactos e efeitos 

negativos graves em áreas distintas:  

• Apicultura – por se tratar de uma espécie carnívora e predadora das abelhas e 

de outros insetos polinizadores, no período de julho a novembro, reduzindo as 

populações destes insetos necessários para o equilíbrio dos ecossistemas, uma 

vez que 60% a 70% da alimentação humana depende da polinização das abelhas. 

• Segurança Pública – em caso de deteção de vibração, ruído ou presença humana, 

as Vespas reagem de modo bastante agressivo, podendo fazer perseguições até 

algumas centenas de metros. Deste modo, a dimensão que atingem e a 

população que criam apresentam graves ameaças à saúde pública. 
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O Ciclo Biológico da Vespa Velutina 
 

A Vespa Velutina tem um ciclo biológico anual, sendo o seu desenvolvimento muito 

condicionado pelas condições climatéricas:  

 

• As vespas fundadoras, criadas nos ninhos ou vespeiros em setembro e outubro, 

depois de fecundadas pelos machos hibernam até fevereiro, em geral isoladas, 

no solo, fendas de paredes, de árvores ou em qualquer local abrigado.  

• Em março/abril, as fundadoras saem da hibernação e procuram alimentos à base 

de hidratos de carbono, néctar ou elementos açucarados e neste período 

conquistam novos territórios para nidificar. 

• Em abril/maio, as fundadoras iniciam a construção de ninhos primários. O local 

escolhido para a implantação destes ninhos é muito variado, tratando-se 

normalmente de locais protegidos. O material utilizado na construção são fibras 

de celulose amassada com água. Estes ninhos são utilizados pela fundadora para 

pôr as primeiras dezenas de ovos.  

• Após a criação das primeiras vespas no ninho primário, e já com o trabalho 

destas, vai desenvolver-se a construção, ampliação e manutenção dos ninhos 

nesse local, ou deslocar-se para outro próximo, onde não sejam incomodadas, 

construindo o ninho definitivo que, por vezes, atinge dimensões de 60 a 100 cm 

de diâmetro. 

• Os ninhos desenvolvem-se mais no período de julho a outubro, período que vai 

coincidir com o maior impacto de predação de insetos, em particular das abelhas 

nos apiários, sendo utilizados para alimentar as larvas em desenvolvimento nos 

vespeiros. Esta predação pode causar graves danos nas colmeias pela perda de 

população de abelhas. 

• Entre outubro e dezembro, as fundadoras morrem e os ninhos diminuem a sua 

atividade, entrando em processo de degradação por falta de vespas, as quais vão 

morrendo até os ninhos ficarem abandonados. Em geral os ninhos ou vespeiros 

não são reocupados de novo no ano seguinte. 
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 Os ninhos primários ou embrionários são estruturas esféricas e muito frágeis, 

feitos pela vespa fundadora, com a celulose recolhida em plantas e, depois, de amassada 

com água.  

 São construídos pelas vespas fundadoras após saírem da hibernação, de abril a 

junho, em local protegido, com as dimensões próximas de uma bola de golfe, com uma 

pequena entrada pelo fundo, onde a vespa fundadora deposita os primeiros ovos donde 

nascerão de vinte a trinta vespas, atingindo então a dimensão de cerca de 10 cm de 

diâmetro. No período de construção do ninho primário, a vespa fundadora tem muita 

atividade externa ao ninho pois, além de recolher material para ir construindo o ninho, 

tem de se alimentar com hidratos de carbono para sobreviver, capturar insetos para 

alimentar as larvas em desenvolvimento e também defender o ninho dos ataques de 

outras fundadoras que o tentam ocupar.  

 Os ninhos definitivos, por vezes impropriamente também chamados de 

secundários, são estruturas celulósicas, em forma de pêra, podendo atingir dimensões 

de cerca de 60cm a 100cm de diâmetro, com entrada lateral para o ninho localizada na 

sua metade superior, podendo albergar cerca de 2.000 vespas e criar, em todo o ciclo 

anual, cerca de 20.000 vespas e centenas de fundadoras.  

 São construídos de junho a outubro, no local do ninho primário se aí as vespas 

não forem incomodadas, ou noutro local próximo e tranquilo mediante a deslocalização 

total da população do ninho primário. Os locais preferidos são as copas de árvores, 

armazéns desocupados, alpendres, beiradas de telhados, paredes, ou mesmo no 

subsolo, sempre em locais que permitam às obreiras uma construção rápida do novo 

ninho.  

  

  

Ninhos de Vespa Asiática: Primário e Definitivo 
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 No ninho definitivo, a fundadora, tal como a rainha no enxame de abelhas, tem 

como função principal pôr ovos nos diversos favos horizontais e circulares interiores do 

ninho, que as vespas obreiras do ninho primário e as nascidas nas sequentes posturas 

da vespa fundadora foram construindo e ampliando, de dentro para fora, aumentando 

o número de favos e o seu diâmetro, mantendo sempre uma capa de celulose no 

exterior do ninho para proteção das larvas que se desenvolvem no interior dos favos. 
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 Por norma, em Portugal, os ninhos encontram-se 73% em árvores acima dos 10m 

de altura; 10% em edifícios e 3% em sebes, indo ao encontro da realidade do Município 

da Covilhã, no entanto, tem-se assistido a uma nova dinâmica da Vespa Velutina na 

formação dos seus ninhos. Atualmente, este invasor sente-se cada vez mais confortável 

com a construção humana, e faz a sua empreitada de vespeiros em varandas, postes de 

eletricidade, contadores, armazéns, casas devolutas, arbustos rasteiros, em raízes de 

árvores mortas e em destroços orgânicos deixados no chão das zonas rurais.  

 A existência dos ninhos nestas zonas, como se pode confirmar no gráfico infra, 

não apresenta grande expressão, no entanto, pelos riscos que acarretam devem ser alvo 

de atenção dos munícipes.  
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Diferenciação entre a Vespa Velutina e a Vespa Crabro 
 

 A Vespa Velutina é diferenciada das demais vespas europeias, as quais são mais 

pequenas, no entanto, pode ser facilmente confundida com a Vespa Crabro ou Europeia, 

uma vez que têm dimensões bastante aproximadas e se manifestam com 

comportamentos idênticos.  

  

  

 

 

 A Vespa Crabro (ou Vespa Europeia) é ligeiramente maior, com comprimento 

variando entre os 3 e os 3,5 cm, apresentando tórax e cabeça vermelho ferrugem, 

abdómen predominantemente amarelo, em particular os últimos 4 segmentos e patas 

castanhas. Também as vespas fundadoras da espécie Vespa Crabro são maiores, 

podendo atingir mais de 4cm de comprimento.  

 A Vespa Velutina (ou Vespa Asiática) apresenta tórax preto, face da cabeça 

alaranjada, abdómen preto com 4º segmento alaranjado e listas finas alaranjadas nos 

restantes e patas amarelas. As vespas fundadoras, de maior dimensão, podem atingir 

entre os 3 e os 3,5cm de comprimento.  
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 Também os ninhos são diferentes:  

 

 

 

 O ninho de Vespa Europeia, apresenta uma forma cilíndrica com ampla abertura 

no fundo e o seu tamanho varia entre 30 e 60 cm. Encontram-se, geralmente, em 

Árvores ocas, Chaminés e muito raramente ao ar livre. Já os ninhos da Vespa Asiática são 

esféricos ou em forma de pêra, com uma pequena abertura lateral e variam entre 5 a 

10 cm, os primários, e entre 60cm a 100cm, os definitivos.  

 A localização da entrada do ninho, como elemento de diagnóstico diferencial: 

nos ninhos de Vespa Velutina a entrada está localizada na parte lateral e superior, sendo 

a base do mesmo fechada. No caso dos ninhos de Vespa Crabro, a entrada acontece pela 

base do ninho que permanece sempre aberta, sendo mesmo possível visualizar os favos. 

A única situação em que a distinção é impossível acontece nos casos em que o ninho 

está localizado num orifício ou cavidade, sendo que neste caso a diferenciação apenas 

será possível com base na identificação dos indivíduos. 
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Deteção e localização de ninhos de Vespa Velutina no Município da Covilhã 
 

 

2019 

Freguesias Primário Definitivo Total Geral 

Aldeia São Francisco de Assis 1 0 1 

Cortes do Meio 0 3 3 

Erada 0 3 3 

Orjais 0 2 2 

Paul 0 6 6 

São Jorge da Beira 0 3 3 

Sobral São Miguel 0 2 2 

Tortosendo 0 8 8 

UF Barco e Coutada 1 1 2 

UF Casegas e Ourondo 0 8 8 

UF Covilhã e Canhoso 0 16 16 

UF Peso/Vales do Rio 0 1 1 

UF Teixoso e Sarzedo 0 7 7 

UF Cantar Galo e Vila do Carvalho 0 1 1 

UF Vale Formoso e Aldeia de Souto 0 2 2 

Unhais da Serra 0 2 2 

Total Geral 2 65 67 
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2020 

Freguesias Primário Definitivo Total Geral 

Boidobra 0 4 4 

Casegas 0 1 1 

Cortes do Meio 0 3 3 

Dominguiso 0 2 2 

Erada 0 2 2 

Orjais 0 1 1 

São Jorge da Beira 0 1 1 

Paul 0 10 10 

Tortosendo 1 13 14 

UF Barco e Coutada 0 2 2 

UF Cantar Galo e Vila do Carvalho 1 2 3 

UF Casegas e Ourondo 0 1 1 

UF Covilhã e Canhoso 1 8 9 

UF Peso/Vales do Rio 0 1 1 

UF Teixoso e Sarzedo 0 1 1 

UF Vale Formoso e Aldeia de Souto 1 2 3 

Unhais da Serra 0 4 4 

Verdelhos 0 1 1 

Total Geral 4 59 63 
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2021 

Freguesias Primário Definitivo Total Geral 

Boidobra 0 3 3 

Cortes do Meio 1 1 2 

Dominguiso 1 0 1 

Paul 3 0 3 

Sobral São Miguel 0 1 1 

Tortosendo 1 0 1 

UF Barco e Coutada 0 1 1 

UF Cantar Galo e Vila do Carvalho 1 0 1 

UF Covilhã e Canhoso 3 1 4 

UF Peso/Vales do Rio 0 2 2 

UF Vale Formoso e Aldeia de Souto 1 0 1 

Total Geral 11 9 20 
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2019, 2020 e 2021 

Freguesias Primário Definitivo Total Geral 

Aldeia São Francisco de Assis (anexo 1) 1 0 1 

Boidobra (anexo 2) 0 7 7 

Cortes do Meio (anexo 3) 1 7 8 

Dominguiso (anexo 4) 1 2 3 

Erada (anexo 5) 0 5 5 

Orjais (anexo 6) 0 3 3 

Paul (anexo 7) 3 16 19 

São Jorge da Beira (anexo 8) 0 3 3 

Sobral São Miguel (anexo 9) 0 2 2 

Tortosendo (anexo 10) 2 21 23 

UF Barco e Coutada (anexo 11) 1 5 6 

UF Cantar Galo e Vila do Carvalho (anexo 12) 2 3 5 

UF Casegas e Ourondo (anexo 13) 0 11 11 

UF Covilhã e Canhoso (anexo 14) 4 25 29 

UF Peso e Vales do Rio (anexo 15) 0 4 4 

UF Teixoso e Sarzedo (anexo 16)  0 8 8 

UF Vale Formoso e Aldeia de Souto (anexo 17) 2 4 6 

Unhais da Serra (anexo 18) 0 6 6 

Verdelhos (anexo 19) 0 1 1 

Total Geral 17 133 150 
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 A partir desta análise, retiram-se duas leituras:  

 

1. As Vespas Velutinas, conforme já referido neste documento, encontram-se cada 

vez mais confortáveis com a convivência com os Seres Humanos e as suas 

estruturas, bem como se vão adaptando aos ambientes onde conseguem suprir 

as suas necessidades, instalando-se assim em áreas com altitudes mais baixas e 

em zonas urbanas.  

2. As freguesias onde existe maior número de extermínio (Paul, Tortosendo e UF 

Covilhã e Canhoso) são também as mais populosas. Assim, por hipótese, nas 

freguesias com menos habitantes pode não existir uma identificação tão ativa 

dos ninhos.  
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Importância da destruição dos ninhos no controle da Vespa Velutina 
 

 A destruição dos Ninhos da Vespa Velutina tem como objetivo:  

a) Limitar dos efeitos de predação de abelhas, insetos polinizadores e na 

biodiversidade;  

b) Quebrar o ciclo reprodutivo, impedindo a criação de novas vespas fundadoras 

que, sobrevivendo, potencialmente criariam novos ninhos no ano seguinte;  

c) Diminuir os riscos para a segurança das pessoas e seus bens. 

 

Meses 

Ano 

Total Geral 

2019 2020 2021 

Janeiro 0 6 2 8 

Maio 0 1 3 4 

Junho 0 6 9 15 

Julho 0 4 4 8 

Agosto 5 2 2 9 

Setembro 10 6 0 16 

Outubro 10 18 0 28 

Novembro 37 15 0 52 

Dezembro 5 5 0 10 

Total Geral 67 63 20 150 
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 A localização e destruição dos ninhos, embrionários ou definitivos, é 

particularmente eficaz até finais de julho/agosto, período em que se inicia a criação das 

vespas fundadoras nos ninhos, uma vez que interrompe definitivamente o ciclo 

reprodutivo da Vespa Velutina no ninho. A folhagem existente dificulta a identificação 

dos ninhos, especialmente entre junho e setembro, pois geralmente encontram-se 

implantados em locais de difícil visibilidade, nomeadamente em copas de árvores.  

 Após este período, no Outono, caso as árvores sejam de folha caduca, diminui a 

dificuldade em identificar e localizar ninhos, uma vez que os mesmos passam a ser 

visíveis do solo. Por este motivo, o pico de extermínio de ninhos em novembro, 

conforme gráfico.  

 

 

 

 Qualquer destruição de ninhos da Vespa Velutina deve começar por uma visita 

de reconhecimento de um técnico para confirmar de que se trata efetivamente de um 

ninho da espécie, e para que este possa decidir qual o método mais recomendado 

aplicar na destruição do mesmo. Considera-se muito importante conseguir elevada 

eficácia na destruição, procurando a eliminação de todas as vespas com especial 

atenção à(s) fundadora(s) presentes no ninho de acordo com o ciclo anual da espécie. 

 Quando ocorre uma destruição de ninho em deficientes condições, ainda que 
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o ninho ou criar outros nas proximidades. Nestas colónias, algumas vespas farão a 

postura, substituindo-se às fundadoras, mas estes ovos darão origens somente a vespas 

macho. 

 Além disso, uma destruição ineficaz potencializa o comportamento defensivo da 

colónia, ou seja, aumenta a “agressividade” das vespas sobreviventes, o que poderá 

colocar em perigo a integridade física das populações que frequentem o local nos dias 

seguintes. Assim, quem identificar um ninho de Vespa Velutina não deve interferir com 

o mesmo, mas sim contactar de imediato o Gabinete de Proteção Civil da Covilhã, 

comunicando a sua localização. 
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 A utilização de armadilhas na captura de fundadoras de Vespa Velutina 

sobreviventes à hibernação, pretende limitar o número de novos ninhos definitivos que 

potencialmente poderiam ser criados pelas vespas sobreviventes. 

 A captura de Vespa Velutina com recurso a armadilhas alimentares tem sido 

contestada pela comunidade científica, pois, por norma, não se recorrem a armadilhas 

seletivas para a espécie, o que faz com que se capturem indivíduos de outras espécies 

de insetos (como por exemplo as abelhas do mel), com impacto negativo na 

biodiversidade em geral.   

 Assim, o Gabinete de Proteção Civil recomenda a construção de uma armadilha 

caseira seletiva, para as fêmeas fundadoras – Rainha da Vespa Velutina. Estas devem ser 

utilizadas entre o dia 15 de fevereiro e o dia 1 de maio, pois a partir dessa data as rainhas 

ficam no ninho depois do nascimento das primeiras obreiras da nova geração e não 

voltam a sair.  

 A armadilha em questão, está equipada com um dispositivo de limitação de 

tamanho na entrada (Ø9mm) para que a Vespa Europeia e as borboletas não possam 

entrar e de limitação de tamanho à saída (Ø5,5mm) para impedir a saída da fundadora 

(Vespa Velutina), mas permitindo a saída de insetos mais pequenos, de forma a não 

comprometer outras espécies.  

 O fundo da garrafa deve ter uma esponja embebida num engodo, permitindo a 

dispersão dos aromas atrativos, logo ao amanhecer, uma vez que a Vespa Velutina é um 

inseto diurno - esta esponja evita que os insetos pequenos, atraídos pela armadilha, se 

afoguem. Deverá ter também uma tampa de enroscar com uma abertura de Ø10mm 

permitindo fechar o acesso no topo. De seguida, para eliminar as Vespas Velutinas, 

deve-se colocar a armadilha fechada, durante +/- 1 hora no frigorífico, para que entrem 

em hibernação. Por fim, abre-se a armadilha e esmagam-se as rainhas libertam-se as 

restantes espécies que possam ter caído na armadilha.  

A captura da Vespa Velutina com armadilhas caseiras 
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Fonte: https://www.planfor.pt/jardim-conselhos,armadilha-selectiva-para-vespa-asiatica.html  

UTENSÍLIOS 

 

1. 2 garrafas de plástico;  

2. 2 paus de gelado; 

3. 1 círculo de esponja; 

4. X-ato; 

5. Régua; 

6. Engodo:  

• Fevereiro/março/abril  - SUBSTÂNCIA AÇUCARADA – juntar partes iguais de 

vinho branco, groselha e cerveja preta. 

 

PREPARAÇÃO 

 

1. Recorte a parte superior das duas garrafas para fazer 2 funis. 

2. Embeba a esponja com o engodo; 

3. Depois de ter o cuidado de retirar a tampa de um dos funis, coloque-o dentro da garrafa. 

4. Faça os buracos de entrada (em cima Ø 9mm) e de saída para os insetos pequenos (em 

baixo Ø 5,5mm).  

5. Coloque os paus de gelado (irão servir de pista de aterragem e de descolagem). 

6. Fure o segundo funil (Ø 10mm) e coloque-o na garrafa. Vai servir de tampa. 

7. Certifique-se que o buraco fica em frente do buraco de entrada. Ao rodar esta tampa 

poderá abrir ou fechar a entrada.  

 

 

https://www.planfor.pt/jardim-conselhos,armadilha-selectiva-para-vespa-asiatica.html
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 No âmbito das competências do Município da Covilhã relativas ao extermínio da 

espécie invasora, bem como os riscos associados para a agricultura, cidadãos e bens 

comuns, este Município tem realizado a identificação, georreferenciação e extermínio 

de diversos ninhos de Vespa Velutina, tendo sido feita candidatura ao Fundo Florestal 

Permanente através do procedimento concursal 02/0143/2019.  

 Esta candidatura pretendeu agregar o apoio do Estado, em cerca de 10.000 €, 

auxiliando o Serviço Municipal de Proteção Civil, na tarefa de minimizar e erradicar os 

riscos e perigos associados à espécie invasora: Vespa Velutina. A aprovação da 

candidatura permitiu o alívio das despesas tendo impacto nas contas do Município.  

 Mais recentemente, após o método de inceneração ter sido descontinuado, uma 

vez de depende de outros fatores como: Risco de Incêndio, e tendo em vista a 

modernização do Gabinete de Proteção Civil no combate eficaz à Vespa Velutina, 

adquiriu de dois equipamentos:  

• Varas interadaptáveis equipada com ponteira para aplicação de inseticida 

líquido; 

 

  

Gabinete de Proteção Civil: Visão e Aplicabilidade 
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• Marcador de Pressão de Ar.  

  

 O custo por extermínio de um ninho de Vespa Velutina, através de empresas 

externas ao Município, ronda os 60€ mais IVA, assim, numa ótica de crescimento e maior 

autonomia foram encetados contactos com a Associação de Modelismo de Coimbra com 

vista ao apetrechamento do Gabinete com a aquisição dos equipamentos supra 

mencionados. O custo associado a este incremento foi de 2.200€ que de forma 

diretamente reduz os gastos ao erário público na execução dos referidos extermínios. 

Desde a aquisição foram exterminados 20 ninhos, permitindo ao Município da Covilhã a 

poupança de 1.200 €. 

 Se o Município exterminar mais 17 ninhos o investimento fica pago e a partir daí 

todos os extermínios feitos com estes equipamentos darão uma poupança de 

60€/ninho. Deste modo,  comprova-se que o investimento foi vantajoso e é uma mais 

valia para o Gabinete de Proteção Civil e, consequentemente, para o Município da 

Covilhã.  

 Sendo a aplicação de inseticida bem sucedida é necessário, nos três dias 

seguintes à sua aplicação, recolher o ninho descativado para evitar danos para o 

ambiente, em particular para evitar o envenenamento de outros animais, 

nomeadamente aves que possam tentar comer as larvas e vespas envenenadas que 

ficaram no ninho. 
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Anexo 1 - Aldeia de São Francisco de Assis  
 

  

Anexos 
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Anexo 2 - Boidobra 
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Anexo 3 – Cortes do Meio 
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Anexo 4 - Dominguizo 
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 Anexo 5 - Erada 
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Anexo 6 - Orjais 
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Anexo 7 - Paul 
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Anexo 8 – São Jorge da Beira 
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Anexo 9 – Sobral de São Miguel 
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Anexo 10 - Tortosendo 
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Anexo 11 – UF Barco e Coutada 
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Anexo 12 – UF Cantar Galo e Vila do Carvalho 
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Anexo 13 – UF Casegas e Ourondo 
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Anexo 14 – UF Covilhã e Canhoso 
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Anexo 15 – UF Peso e Vales do Rio 
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Anexo 16 – UF Teixoso e Sarzedo 
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Anexo 17 -  UF Vale Formoso e Aldeia do Souto 
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Anexo 18 – Unhais da Serra 
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Anexo 19 - Verdelhos 
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E-MAIL: protecao.civil@cm-covilha.pt 

LINHA DE APOIO: 275 330 650 / 926 354 768 

SITE: https://protecaocivil3.wixsite.com/covilha 


