18 de janeiro de 2021

Tópicos Principais
Imagem Satélite 09UTC

• Céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade a partir de
amanhã.
•Precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada a partir de dia 20.
• Intensificação do vento a partir do final de dia 19.
• Aumento da agitação marítima a partir de dia 20.
• Formação de gelo ou geada, no interior Norte e Centro na próxima noite.
• Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.
• Subida gradual de temperatura, em especial da mínima.

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado na região da Madeira, em deslocamento para sul. Aproximação e passagem de
ondulações frontais a partir de amanhã.

Hoje – 18 de janeiro

Terça-feira – 19 de janeiro

Avisos Meteorológicos
Precipitação

rajada

Aviso Amarelo de precipitação a partir da
00:00 horas de dia 20.

Aviso amarelo de rajada a partir das 21:00
horas de dia 19.

Hoje, 18 de janeiro
Vento – rajada 21UTC

Vento – terras altas 21UTC

Vento até 20 km/h do quadrante leste, tornando-se gradualmente do quadrante sul a partir do final da tarde,
tornando-se moderado a forte até 40 km/h nas terras altas.

3ª feira, 19 de janeiro
Prec. 12 UTC

Prec.24UTC

Vento – rajada 21UTC Vento ~850 metros 21 UTC

Períodos de chuva, em especial a partir da tarde.
Possibilidade de queda de neve acima dos 1400/1600 metros a partir do final da tarde.
Vento até 30 km/h, do quadrante sul, tornando-se moderado a forte até 40 km/h no litoral oeste a partir da tarde com rajadas até 75
km/h no litoral da região norte no final do dia. Nas terras altas, vento até 40 km/h do quadrante sul, tornando-se forte (40 a 55 km/h)
a partir da tarde, com rajadas até 100 km/h no final do dia.

4ª feira, 20 de janeiro
Prec. 12 UTC

Prec.24UTC

Vento – rajada 06UTC Vento ~850 metros 21 UTC

Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte e acompanhada de trovoada .
Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao inicio da manhã.
Vento até 30 km/h, de oeste/sudoeste, soprando forte até 45 km/h no litoral com rajadas até 75 km/h, sendo forte (40 a 55 km/h) ,
com rajadas até 100 km/h nas terras altas.

Resumo
Hoje:
• Vento em geral fraco de leste, rodando para o quadrante sul a partir do
final da tarde, tornando-se moderado a forte nas terras altas.
A partir de amanhã:
• Ocorrência de precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada a
partir de dia 20 (emitido aviso amarelo)
•Salientar que para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto (todo o
distrito) , Aveiro, Vila Real e Viseu (parte do distrito), prevê-se valores
acumulados de precipitação de 150 mm entre os dias 20 e 22 de
janeiro.

• Intensificação do vento a partir do final do dia 19 (emitido aviso
amarelo)
•Aumento da agitação marítima a partir de dia 20 ( aviso amarelo a emitir)
• Formação de gelo ou geada, em especial no interior norte e Centro na
próxima noite.
• Neblina ou nevoeiro matinal, podendo ser nevoeiro gelado em alguns locais
do interior norte e Centro no dia 19.
• Subida gradual da temperatura mínima, sendo acentuada no dia 20.

Precipitação em24h
Dia 21 janeiro (5ªfeira)

