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Previsão Descritiva para Leiria  
 De 04 a 12 de Dezembro de 2019 

“Dezembro quer lenha no lar e o pichel a andar.“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Lua Cheia (12) a continuação do padrão mais frio e seco, 

com fluxo de Norte/Leste a prevalecer, até quase ao fim do período, altura em que se espera uma 

mudança, com a possibilidade de uma incursão de Noroeste húmida e fria 

Desta forma, a partir de 4ªfeira altura de maior estabilidade com o anticiclone dos Açores a 

influenciar de forma positiva as temperaturas diurnas, mas arrefecendo as temperaturas nocturnas, 

embora com uma sensação térmica desagradável sempre presente devido ao vento de leste, pelo 

menos até ao dia 08, altura em que poderemos ter uns chuviscos de noite, apesar de que as 

temperaturas poderão subir ligeiramente. 

Depois a partir dia 11/12 existe a possibilidade de se verificar um regresso da chuva e agitação 

marítima com dias, em especial dia 12 a 14, com a possibilidade de algum frio associado. 

De assinalar, a sensação térmica de frio, em especial entre os dias 04 e 06, devido ao fluxo do 

vento de leste e depois no fim do período uma mudança de padrão. 

Resumindo, prevê-se atmosfera inicial soalheiro, mas fresca neste início de Dezembro, apesar 

de aquecer ligeiramente para o fim de semana e depois mesmo no fim do período a possibilidade do 

regresso de uma atmosfera húmida e fria.  

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 -2.1ºC 

Litoral Entre Figueira da Foz e Peniche 
 14.2ºC Anomalia Negativa -2.1Cº 

 Ondulação: De WNW 
entre 1/2m depois entre 
3/4m de WNW 

WNW 1/2m (04 a 08) e WNW 3/4m (09 a 12) 

Condições Surf     e depois  

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