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Previsão Descritiva para Leiria  
De 09 a 16 de Outubro 2019 

“Em Outubro o lume já é amigo;“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Lua Cheia (13) inicialmente a continuação da estabilidade 

com as temperaturas acima da média, embora com condições favoráveis à formação de nevoeiros 

matinais, em especial no Litoral Oeste do concelho. No entanto, a partir de domingo (13), prevê-se a 

mudança temporária de padrão devido a eventual fluxo mais fresco e com chuva, algum vento a 

lembrar que o Outono ainda existe.  

Desta forma, inicialmente esperam-se dias soalheiros calmos, excepto no litoral, onde a 

nortada poderá fazer-se sentir, em especial na parte da tarde. Quanto às temperaturas, estas irão 

manter-se amenas a rondar os 24/25ºC e depois descer para valores normais para a época até quase 

ao fim do período em linha com a previsão anterior a partir de Domingo, para valores a rondar os 

18/20ºC.  

Prevê-se ainda, a possibilidade de ocorrência de chuva a partir do fim dia 13, que poderá 

prolongar-se até 14, embora depois surjam os aguaceiros frescos até fim do período em questão ou 

seja até meio da próxima semana. 

Resumindo, prevê-se atmosfera inicial estável com bons dias de algum sol, para depois ficar 

mais húmido, com ocorrência de chuva e com arrefecimento para o início da próxima semana a 

lembrar mesmo o Outono. 

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  
Negativa -0.7ºC 

Litoral Entre Figueira da Foz e Peniche 
 18.5ºC Anomalia Negativa -0.6Cº 

 Ondulação: De NW e 
depois WSW de 2m a 
1,5m 

NW 2m (09 a 11) e WSW 1 a 1,5m (12 a 16) 

Condições Surf     

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