
E-mail: info@iclimateadviser.com 

www.iclimateadviser.com 
Copyright © iClimate Adviser 2020 

 

    

Previsão Descritiva 2020 para Leiria  
 De 25 de Março a 02 Abril de 2020 

“Sol nascente desfigurado no Inverno frio, no Verão molhado.“ 

Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Crescente (01) prevê-se um padrão inicial mais 

soalheiro e ameno, mas depois à medida que se chega ao FDS (28/29) o padrão irá alterar-se para algo 

frio e depois para uma atmosfera volátil que poderá parecer Inverno no fim do período. 

Deste modo, a partir desta 4ªfeira a continuação do padrão estável e com o anticiclone dos 

Açores a influenciar as condições atmosféricas com bons estados de tempo, temperaturas a subirem e 

a poderem ficar perto ou mesmo a ultrapassar os 21/22ºC num dia ou outro, em especial no interior do 

concelho, todavia será sol de pouca dura porque voltarão a descer e mesmo chuviscar no fim de 

semana. 

Depois, a partir dia 28, espera-se uma gradual mudança nas condições atmosféricas, sendo que 

em primeiro lugar será a temperatura a descer de forma gradual devido a fluxo de Norte de origem 

Polar que poderá afectar até ao fim do período e com a probabilidade de ocorrência de aguaceiros e 

trovoadas. 

De assinalar, temperaturas a oscilarem muito (início amenas mas depois arrefecerem de forma 

acentuada), probabilidade de aguaceiros e trovoadas em especial  no fim do período. 

Resumindo, prevê-se mais uns dias com um padrão de autêntica Primavera, mas depois para o 

fim de semana poderemos ter uma atmosfera turbulenta, 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  
Neutral -0.2ºC 

Litoral Oeste entre Figueira da Foz e Peniche 
 14.3ºC Neutral -0.2Cº 

 Ondulação: De WNW 
<2m e depois de W <1m 

WNW até 2m (24-27) e W <1m (28-31) 

Condições Surf     e depois  

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