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Previsão Descritiva para Leiria  
   De 28 de 04 a 12 de Setembro 2019 

“ De Espanha nem bons ventos nem bons casamentos;“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Crescente (06) continuação do clima quase 

tropical, com dias calmos e soalheiros, embora por alguns dias possa existir um ligeiro 

refrescar, com alguma nortada e aumento da humidade para depois as condições voltarem às 

que se fizeram sentir na 1ª semana do Outono Climático. 

Desta forma, prevê-se para Leiria e até Domingo céu pouco nublado ou limpo e 

temperaturas agradáveis a rondar os 34/30ºC, com baixas humidades e fluxo de Leste, apesar 

de que a Nortada durante tarde se possa fazer sentir ligeiramente. 

Após esse período, a possibilidade de frescura breve associada a fluxo do quadrante 

Norte/Nordeste, assim como condições para surgir alguma nebulosidade baixa até fim da 

manhã e com forte Nortada durante a tarde e temperaturas entre os 23/27ºC no concelho 

entre dia 09 e 12 Setembro. 

Resumindo, tempo tropical com bons estados de tempo e temperaturas agradáveis, até 

à ao fim da primeira semana de Setembro, mas com mudança de fluxo para algo mais fresco e 

húmido até fim do período em questão. 

Temperatura Água do Mar: 

 

(Os dados indicados referem-se a leituras diárias dos satélites fornecidas pela NOAA.  
As temperaturas dadas são da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), que é mais relevante para usos recreativos) 

Temperatura do Mar  
Muito Negativa -2ºC 

Litoral Entre Figueira da Foz e Peniche 
 17.5ºC Anomalia Negativa -2ºC 

 Ondulação: NW e WNW 
de 1m a 1.5m 

NW 1,5/2m (04 a 10) 

Condições Surf     

  Na crista da onda     Em cima da prancha  Bem que podes tentar    Uma perda de tempo 
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