Boletim meteorológico diário
Observatório meteorológico do Funchal

Previsão geral do estado do tempo para o arquipélago da Madeira
Dia 6 de maio de 2021 - quinta-feira

Dia 7 de maio de 2021 - sexta-feira

Períodos de céu muito nublado. Aguaceiros fracos nas vertentes norte e
terras altas até ao meio da manhã. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h)
de nordeste, soprando por vezes moderado a forte (30 a 40 km/h) nas
terras altas até ao meio da manhã. Pequena subida de temperatura nas
terras altas.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Períodos de céu muito nublado. Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.
Temperatura da água do mar: 19/20ºC

Céu geralmente muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes
norte e terras altas a partir da tarde.
Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de
nordeste.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Céu em geral muito nublado, com abertas até ao final da manhã.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.
Temperatura da água do mar: 19/20ºC

TEMPERATURAS PREVISTAS (Max / Min)
Funchal: 23 / 16 ºC - Porto Santo: 22 / 16 ºC

TEMPERATURAS PREVISTAS (Max / Min)
Funchal: 22 / 16 ºC - Porto Santo: 22 / 16 ºC

Meteorologista: Bruno Café.
Dia 8 de maio de 2021 - sábado

Meteorologistas: Ricardo Tavares e Ângela Lourenço
Dia 9 de maio de 2021 - domingo

Períodos de céu muito nublado.
Aguaceiros fracos, mais prováveis nas vertentes norte e terras
altas.
Vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte,
tornando-se fraco a moderado (10 a 35 km/h) do quadrante oeste
a partir do final da manhã, sendo moderado a forte (30 a 45
km/h) nas terras altas a partir do final da tarde.
Pequena subida da temperatura máxima.

Períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito
nublado até ao início da manhã.
Períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do
início da manhã, mais frequentes nas vertentes norte e terras
altas.
Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste, soprando
moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até
70 km/h nas terras altas, até ao início da manhã.

Meteorologistas: Ricardo Tavares e Ângela Lourenço

Meteorologistas: Ricardo Tavares e Ângela Lourenço

Previsão da pressão (hPa) ao nível médio do mar e vento a 10 m
Dia 6 de maio de 2021 12h UTC
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