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Previsão Descritiva para Leiria  
 De 15 a 23 de Janeiro de Janeiro de 2020 

“Nuvens pequenas, altas e escuras, são chuvas certas e seguras.“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Minguante (19) prevê-se uma mudança de padrão 

para algo mais invernoso, com o regresso da chuva, algum vento e depois o frio com um fluxo 

continental que por si só será interessante, mas aliado ao vento tornará a sensação térmica de frio 

acentuada e de esconder as orelhas… 

Deste modo, a partir desta 4ªfeira a previsão aponta para a passagem de superfícies frontais 

que provocarão ocorrência de chuva e depois aguaceiros dias 15 a 17, onde também existe a 

possibilidade de ocorrência de uma ou outra trovoada. No dia 16 a precipitação poderá ser 

momentaneamente forte e acumular 20/30mm. 

Depois, a partir dia 18 ca mudança para um fluxo de Nordeste/Leste e desta forma baixar as 

temperaturas, onde as mínimas poderão atingir valores perto dos 0ºC e mesmo ligeiramente negativos 

no interior do concelho. Estas poderão ser acompanhadas por ventos o que fará acentuar a sensação 

térmica de frio (windchill), fazendo com que a temperatura aparente seja de -4/5ºC em relação aos 

registos dos termómetros. 

De assinalar, regresso de chuva, do frio e sobretudo de uma sensação térmica de frio 

acentuada, em especial entre os dias 18 e 22. 

Resumindo, prevê-se a um padrão misto mas Invernoso, desde dias  de chuva e nebulosidade 

até limpos, mas com temperaturas baixas e sensação térmica de frio desconfortável a quase até ao fim 

do período. 

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  
 Neutral +0.0ºC

Litoral Oeste entre Figueira da Foz e Peniche 
  14.3ºC Neutral +0.0Cº

 Ondulação: De WNW 
4/2m e depois >2m 

W/WSW 4/3m (15 a 18) e NW <2m (19 a 22) 

Condições Surf     e depois  

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