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Previsão Descritiva para Leiria  
De 16 a 24 de Outubro 2019 

“Em Outubro o lume já é amigo;“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Minguante (21) inicialmente a continuação da 

instabilidade com especial atenção, para a ocorrência de chuvas fortes a partir de amanhã à noite. No 

entanto, a partir de domingo (20), prevê-se mudança com as temperaturas abaixo da média, embora 

com condições estáveis e favoráveis à formação de nevoeiros matinais, em especial no Litoral Oeste 

do concelho. 

Desta forma, inicialmente a ocorrência de chuva forte a partir do fim noite dia 16 e madrugada 

dia 17, onde prevemos que possam acumular entre as 22:30h e as 3:00h cerca de 30/40 mm, o que 

poderá levar alguns problemas ao nível das áreas historicamente mais vulneráveis.  

Assim, aconselhámos a procederem à limpeza de sarjeta, caleiras e afluentes para permitir um 

bom escoamento, uma vez com a queda da folha e lixo poderão facilmente dificultar o escorrimento 

superficial das águas pluviais. Depois, poderão surgir alguns chuviscos no sábado mas o padrão irá 

manter-se mais calmo e soalheiro, até fim do período em questão ou seja até meio da próxima 

semana. 

Resumindo, prevê-se atmosfera inicial instável com ocorrência de chuva forte e oscilações de 

temperatura, mas com arrefecimento para fim de semana e depois aquecimento a meio da próxima 

semana a lembrar o Verão de S. Martinho. 

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 -1.7ºC 

Litoral Entre Figueira da Foz e Peniche 
 17.3ºC Anomalia Negativa -1.7Cº 

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

NW 2,5m (16 a 19) e WSW 1,5 a 2m (20 a 23) 

Condições Surf     e depois  

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