
60% 80% 10%

13º 28º
MÍN MÁX

26/05/2023 09:00

26/5/2023

Mañá Tarde Noite

60% 80% 70%

14º 26º
MÍN MÁX

26/05/2023 10:00

27/5/2023

Mañá Tarde Noite

60% 60% 60%

13º 23º
MÍN MÁX

26/05/2023 11:00

28/5/2023

Mañá Tarde Noite

5% 60% 25%

13º 25º
MÍN MÁX

26/05/2023 11:00

29/5/2023

Mañá Tarde Noite

30/5/2023 31/5/2023 1/6/2023 2/6/2023 3/6/2023

Comentario: Mantense a inestabilidade atmosférica para a
vindeira semana, con ceos abertos ao principio do día e nubes de
evolución que pola tarde deixarán chuvascos de carácter
tormentoso. Temperaturas propas para a época do ano.

Día predición

Intervalo horario

Estado do ceo

Vento

Probabilidade de chuvia

Temperaturas

Actualización

Actualización

Salvaterra de Miño

26/05/2023 12:00
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Dirección do vento Intensidade do vento

N S E O NE NO SE SO Calma

Vento feble e dirección variable

Vento feble Vento moderado Vento forte Vento moi forte
<=5 Km/h >5 e <=20 Km/h >20 e <=40 Km/h >40 e <=70 Km/h >70 Km/hOutros

N
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a

* Os intervalos horarios:

Mañá: das 7 ás 14 h. en horario de inverno e das 6 ás 14 h. en horario de verán.

Tarde: das 14 ás 20 h. en horario de inverno e das 14 ás 21 h. en horario de verán.

Noite: das 20 ás 7 h. do día seguinte en horario de inverno e das 21 ás 6 h. do día seguinte en horario de verán.

Curto prazo: As previsións amosadas neste apartado son elaboradas polo equipo de Predición Operativa de MeteoGalicia.

Medio prazo: As previsións amosadas neste apartado (excepto o comentario para Galicia que é elaborado polo departamento de Predición de MeteoGalicia) son xeradas de forma automática a partir dos
resultados dos modelos numéricos de previsión e deben ser interpretadas como tendencias probables de evolución do tempo. Os cálculos necesarios para levar a cabo estas predicións numéricas realízanse
diariamente nos servidores do Centro Galego de Supercomputación de Galicia - CESGA.
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