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Previsão Descritiva Leiria 

De 06 a 16 de Outubro 2020 

“Nuvens finas, sem ligação, bom tempo, brisas de feição.“ 

 
Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Minguante (10) o regresso do padrão mais ameno e até 

mesmo com alguns dias a lembrar um Verão tardio, apesar de que a meio o fluxo de leste, que não dá 

nada que preste, possa prevalecer até quase ao fim.  

Deste modo, a partir desta 4ªfeira espera-se uma estabilidade nas condições atmosféricas ao 

longo de todo o período, com alguma variação das temperaturas, em especial da antes e depois 

do FDS. Depois, um ligeiro arrefecimento, em especial noturno, para os últimos dias do período 

em questão. 

 

De assinalar, estabilidade atmosférica, com bons estados de tempo, apesar das temperaturas da 

subida e descida gradual das temperaturas no fim do período. 

iClimate Adviser 
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Dia 06 a 08 de Outubro 2020 

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

5% 20 a 25ºC 

1-2m 

1-2m 

 NW <10km/h 

Nortada à tarde 

17.9ºC 

18.8ºC 
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Dia 09 a 11 de Outubro 2020 

20 a 23ºC 10% 

Céu de um modo geral 
nublado ou limpo. 
Condições favoráveis 
formação de nevoeiros 
matinais. Ligeira descida 
das temperaturas. 

Fraco de  

Noroeste 

<15km/h 

1-2m 

1-2m 

17.9ºC 

18.8ºC 
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Dia 12 e 13 de Outubro 2020 

Céu de um modo geral 
pouco nublado ou limpo. 
Formação de nevoeiros 
matinais. Ligeira subida 
das temperaturas 
máximas dia 12 e descida 
no dia 13.                

20 a 24ºC 15%  NW <15km/h 

1-2m 

1-2m 

17.9ºC 

18.8ºC 
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Dia 14 e 16 de Outubro 2020 

10% 

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

 ENE <10km/h 

moderado à 

noite 25km/h 

21 a 23ºC 

1-2m 

1-2m 

17.9ºC 

18.8ºC 


