Verão chega com temperaturas
elevadas mas com chuva no norte
e centro do país
O verão começa hoje e há calor a Sul e sol a brilhar no resto do país, mas
por pouco tempo. As previsões apontam para chuva no domingo nas
regiões do Norte e Centro, em especial no litoral.
O Algarve continua sem previsão de chuva para os próximos dez dias.
Hoje, quando forem exatamente 16h54, começa o verão. E, a julgar pelas
previsões da meteorologia, a estação quente vem acompanhada de temperaturas
condizentes, com os termómetros a chegarem, no sábado, aos 34ºC em algumas
regiões do Algarve.
Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o
território continental uma pequena subida da temperatura máxima e céu pouco
nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões
Norte e Centro e no Alto Alentejo até meio da manhã, nebulosidade que deverá
permanecer no nordeste transmontano até final da tarde.
Para amanhã, sábado, os meteorologistas esperam uma pequena subida da
temperatura máxima, em especial no Interior, e igualmente céu pouco nublado,
apresentando períodos de maior nebulosidade no Litoral até meio da manhã,
tornando-se muito nublado no Litoral a norte do Cabo Mondego a partir do final
da tarde. É ainda apontada a possibilidade de períodos de chuva, em geral fraca,
no Minho e Douro Litoral no final do dia. O IPMA aponta para domingo também a
possibilidade de períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, em especial no
litoral.
Em termos de temperaturas, o Algarve será a região a fazer mais jus ao verão,
com Faro a registar esta sexta-feira uma máxima de 31ºC e, por exemplo, o
concelho de Alcoutim a chegar aos 34ºC no sábado e 32ºC no domingo. Não há
previsão de chuva no Algarve, nem no fim de semana, nem ao longo dos próximos
dez dias.

No Alentejo, a previsão aponta para máximas de 29ºC em Beja e em Évora, esta
sexta-feira, e de 31ºC no sábado, e 30ºC no domingo.
Lisboa chega hoje aos 25ºC de máxima, no sábado sobe para os 26ºC e no
domingo cai para os 22ºC, com previsão de chuva que deverá manter-se até terçafeira da próxima semana.
No resto do território continental, Portalegre chega hoje aos 27ºC de máxima e no
fim de semana aos 28ºC. Santarém pode contar com 26ºC esta sexta-feira e 31ºC
e 26ºC, sábado e domingo, respetivamente. Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga,
Viana do Castelo vão ter temperaturas a variar entre os 21ºC (no Porto) e os 25ªC
(em Coimbra). Os distritos do Interior, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e
Bragança vão receber hoje o verão com temperaturas a variar entre os 29ºC em
Castelo Branco e os 22ºC na Guarda.

