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Previsão Descritiva Leiria 

De 22 a 30 de Setembro 2020 

“ Se depois da chuva vem nevoeiro tens bom tempo 

marinheiro “ 
Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Crescente (23) uma melhoria progressiva do estado do tempo, 

apesar de um início com aguaceiros num dia ou outro no concelho e frescura no FDS. Depois outro com 

boas condições até ao fim do período, embora a mudança outonal possa mesmo vir a fazer-se sentir. 

 

Deste modo, a partir desta 4ªfeira espera-se que uma variabilidade quer em termos de condições 

atmosféricas, desde alguns aguaceiros, dias de sol, até subida e descidas mais acentuadas dos 

valores da temperatura, em especial no FDS. Depois uma melhoria das condições atmosféricas 

para os últimos dias do período em questão. 

 

De assinalar, variabilidade atmosférica, com a as temperaturas a descerem e a subirem, para 

depois estabilizarem, com algum sol até ao fim do período. 

iClimate Adviser 
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Dia 23 e 24 de Setembro 2020 

21 a 24ºC 80% 

Céu de um modo geral 
nublado e possibilidade de 
aguaceiros, em particular 
dia 23. Ligeira descida das 
temperaturas. 

 Fraco de WSW 

15km/h 

2-3m 

2m 

18.2ºC 

19ºC 
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Dia 25 e 26 de Setembro 2020 

Céu de um modo geral 
nublado ou limpo. 
Descida das 
temperaturas e 
condições favoráveis 
formação de nevoeiros 
matinais. 

15% 18 a 20ºC 

1,5m 

1,5m 

 NW <10km/h 

Nortada à tarde 

18.2ºC 

19ºC 



iClimateAdviser      Anticipating Weather to help your business decisions iclimateadviser.com 

Dia 27 e 28 de Setembro 2020 

Céu de um modo geral 
pouco nublado ou limpo. 
Formação de nevoeiros 
matinais. Subida das 
temperaturas.                

21 a 24ºC 5% 

1,5m 

1,5m 

 NW <10km/h 

Nortada à tarde 

18.2ºC 

19ºC 
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Dia 29 e 30 de Setembro 2020 

5% 

Céu de um modo geral 
pouco nublado ou limpo. 
Formação de nevoeiros 
matinais.  

 NW <10km/h 

Nortada à tarde 

<1m 

<1m 

23 a 25ºC 

18.2ºC 

19ºC 


