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Previsão Dedicada para Leiria  
Prevê-se para o próximo ciclo lunar, Quarto Minguante (14) prevêem-se dois períodos distintos, 

mas em geral mais uma vez a variabilidade atmosférica será a nota dominante. 

De início a probabilidade aguaceiros acompanhados de trovoadas e um padrão mais fresco e 

húmido até ao FDS. Depois poderão prevalecer condições mais soalheiras e algo mais tropical, com o 

refrescar ao fim da tarde após um sol agradável… 

Deste modo, a partir desta 4ªfeira, os aguaceiros e trovoadas estarão nas cartas, mas com as 

temperaturas a subirem novamente. Depois uma subida gradual das temperaturas e com bons 

períodos de Sol, onde poderão chegar aos 25/27ºC até ao início da próxima semana. 

Contudo, apesar do sol e temperaturas agradáveis poderão existir condições favoráveis á 

formação de trovoadas para a tarde dos dias durante FDS (17/18), em especial no Interior do concelho. 

Depois dias limpos e agradáveis no início da próxima semana. 

De assinalar, grandes oscilações de temperatura, com um sobe e desce variabilidade 

atmosférica ao longo do período, alguns aguaceiros e trovoadas isoladas e depois algum calor. 

Resumindo, prevê-se um início mais instável com aguaceiros e trovoadas e depois soalheiro e 

com calor fora de época mas depois o sol poderá impor-se até ao final, altura em que algo  poderá 

aproximar-se de Sul... 

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 -0.3ºC 

Litoral Oeste entre Figueira da Foz e Peniche 
 16.6ºC Negativa -0.7Cº 

 Ondulação:  De W <1,5m (13-15) e WNW <1m (16-20) 

Condições Surf     e depois  

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