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Previsão Descritiva para Leiria  
De 18 a 26 de Setembro 2019 

“ Estrelas a brilhar, marinheiros para o mar;“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Minguante (22) uma mudança de padrão de forma 

ligeira para dias mais frescos, húmidos (nevoeiros matinais Litoral Oeste) e mesmo a possibilidade de 

alguma chuva fraca. No entanto, as condições poderão mudar para o fim do período, com o regresso do 

Sol e subida das temperaturas.  

Desta forma, esperam-se alguns dias com frescura breve associada a fluxo do quadrante 

Oeste/Noroeste, assim como condições para surgir alguma nebulosidade baixa até fim da manhã e 

com e temperaturas a descerem gradualmente, sendo que de início a rondar os 25/27ºC e depois perto 

dos 23ºC até Domingo, altura em que poderão atingir somente 19ºC. 

Prevê-se ainda a possibilidade de alguma chuva fraca no sábado (21) e tempo mais cinzento nos 

dias a seguir, com a frescura normal para a época até ao fim do período em questão, embora com 

intervalos de sol a alimentar a boa disposição. 

Resumindo, atmosfera com mais humidade, maior frescura e até com alguns pingos à mistura, 

para depois aos pouco começar a melhorar e boas condições para o fim da próxima semana. 

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 

W <1m (18 a 21) e WNW 1,5 a 2m (22 a 26) 

Condições Surf     
  

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