21 de janeiro de 2021

Tópicos Principais
Imagem Satélite 09UTC

• Precipitação por vezes forte no Norte e Centro e possibilidade
de trovoada. Agravamento para o final do dia
•Vento por vezes forte e com rajadas no litoral e nas terras altas,
intensificando no final do dia.
•Agitação marítima forte na costa ocidental.

Situação Meteorológica
Anticiclone localizado a sudoeste do arquipélago da Madeira. Sucessão de depressões no Atlântico
Norte. Corrente de oeste com passagem de ondulações frontais.
Hoje – 21 de janeiro

Hortense

sábado – 23 de janeiro

Avisos Meteorológicos
Precipitação

Neve

Rajada

Agitação marítima

Precipitação: dia 21 até às 15h, novo aviso entre as 21h de hoje até às 03h de dia 22. (regiões Norte e Centro).
NEVE: dia 22 entre as 00/03h até às 15h, cota acima de 1200 metros. (regiões Norte e Centro).
Rajada Máxima: entre as 21h e as 06 h aviso laranja nas regiões Norte e Centro (95/120 km/h), podendo ser localmente superior com
possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento.
Aviso vermelho para a região da Serra da Estrela, rajadas até 130 km/h nas terras altas entre as 00h e as 06h de dia 22.

Agitação Marítima - Continente
(até 25 janeiro 2021)
NORTE (41N 09W) ~Leixões

CENTRO (39N 9.3W) ~Cabo Carvoeiro

Agitação marítima forte na costa ocidental, ondas W/SW 4 a 5 metros, com enfraquecimento temporário no dia hoje
mas mantendo valores superiores a 3,5 metros pelo menos até ao início do dia 24 de janeiro, passando a ondas NW a
partir do início do dia 22.
Aviso Laranja a norte do Cabo Raso no dia 22 (das 03h às 21h) com ondas NW 5 a 6 metros, com altura máxima de
10/12 metros.
Na costa sul, ondas W/SW por vezes com 2 a 3 m até dia 22 às 06h.

Hoje, 21 de janeiro
Precipitação 12-24h
20 – 30 mm

Vento - rajada 12h

Vento - rajada 24h

25 – 35 mm
20-30mm

<10mm

<10mm

Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes nas regiões Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas,
e possibilidade de trovoada.
Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde.
Vento de sudoeste até 30 km/h, por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas até 95 km/, em especial no litoral Norte e
para o fim do dia, sendo forte, até 55 km/h, com rajadas até 120 km/h nas terras altas, para o fim do dia.

6ª feira, 22 de janeiro
Precipitação 00-12h

Precipitação 12-24h

Vento - rajada 03h

Vento – rajada 18h

20 – 30 mm
<10mm

<10mm
<5mm

Períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, podendo ser por vezes forte em especial nas zonas montanhosas,
passando a aguaceiros a partir da manhã e diminuindo de intensidade e frequência durante a tarde.
Queda de neve acima de 1200/1400 metros. Possibilidade de trovoada na região Norte.
Vento do quadrante oeste até 30 km/h, por vezes forte, até 45 km/h, com rajadas até 95 km/, em especial no litoral a
norte do Cabo Raso e sendo forte, até 55 km/h, com rajadas até 120 km/h nas terras altas, diminuindo gradualmente
de intensidade a partir do meio da manhã. Pequena descida de temperatura.

sábado, 23 de janeiro
Precipitação 00-12h
30 – 40 mm

Precipitação 12-24h

Vento - rajada 12h

Vento – rajadas 24h

15 – 25 mm

20 – 30 mm

<5mm

<5mm

Períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Norte e Centro a partir do início da manhã.
Queda de neve acima de 1200/1400 metros até ao início da manhã.
Vento do quadrante oeste até 30 km/h, por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas até 70 km/ a partir do meio da
manhã, em especial no litoral a norte do Cabo Raso e sendo forte, até 50 km/h, com rajadas até 100 km/h nas terras
altas, diminuindo gradualmente de intensidade a partir do final da tarde.

Resumo
• Corrente de oeste com períodos de precipitação, por vezes
forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Persistência
durante os próximos dias nas regiões montanhosas do Norte e
Centro, em especial junto ao litoral.
•Queda de neve acima de 1200 metros no dia 22.
• Intensificação do vento com rajadas até 95 km/h no litoral
Norte e até 120 km/h nas terras altas (Norte e Centro), até 130
km/h na zona da serra da Estrela.
•Noite de 21 para 22 com o vento mais intenso e novamente
durante a manhã e tarde de dia 23.
• Agitação marítima forte nos próximos dias na costa ocidental,
aviso LARANJA dia 22.
•Novo agravamento do estado do tempo dia 23, com
precipitação e vento forte.

Precipitação acumulada nas bacias
hidrográficas até ao final do dia 23 janeiro
(sábado)

