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Previsão Descritiva Leiria 

De 28 de Julho a 06 de Agosto 2020 

“Rosado sol posto, cariz bem disposto.“ 

 
Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Lua Cheia (04) poderá existir um padrão com oscilações das 

temperaturas, com aumento da humidade e frescura nos primeiros dias de Agosto, embora com novo 

aquecimento breve no início deste período. 

 

Deste modo, a partir desta 4ªfeira espera-se uma ligeira subida das temperaturas, mas por breves dias, até 

dia 30/31, embora sempre com bom tempo e Nortada no Litoral do concelho. Depois poderá haver 

uma uma mudança de fluxo de Noroeste no FDS (01/02) com uma descida das temperaturas para 

valores perto do normal para esta época do ano e mesmo com humidade associada. 

 

De assinalar, oscilação das temperaturas, primeiro uma subida para valores altos, mas com 

arrefecimento no FDS, embora com bons estados de tempo, apesar de poder existir alguma 

nebulosidade e mais humidade matinal no concelho nos primeiros dias de Agosto. 

iClimate Adviser 
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Dia 28 e 29 de Julho 2020 

28 a 33ºC 15% 

Céu de um modo geral 
pouco nublado ou limpo. 
Subida das temperaturas e 
formação nevoeiros litoral. 
Regime Nortada no Litoral 
Oeste para a tarde.                 

18.2ºC 

18.6ºC 

1-2m 

1-2m 

 NW 15km/h 

Nortada à tarde 
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Dia 30 e 31 de Julho 2020 

25 a 30ºC 0% 

18.2ºC 

18.6ºC 

1-2m 

1-2m 

Céu de um modo geral 
pouco nublado ou limpo. 
Formação de nevoeiros 
matinais junto à costa. 
Ligeira descida da 
temperatura. 

 NW 15km/h 

Nortada à tarde 
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Dia 01 a 03 de Agosto 2020 

Céu de um modo geral 
pouco nublado, embora a 
partir dia 01 a 
nebulosidade poderá ser 
mais persistente, em 
especial dia 02. Descida 
das temperaturas. 

25%  NW 15km/h 

Nortada à tarde 
24 a 27ºC 

18.2ºC 

18.6ºC 

1-2m 

1-2m 
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Dia 04 a 06 de Agosto 2020 

Céu de um modo geral 
pouco nublado ou limpo. 
Condições favoráveis à 
formação de nevoeiros 
matinais. Regime de 
Nortada no Litoral Oeste 
à tarde. Subida das 
temperaturas                     

24 a 30ºC 5%  NW 15km/h 

Nortada à tarde 

18.2ºC 

18.6ºC 

1-2m 

1-2m 


