
Predición Xeral para Galicia
xoves, 25 maio 25/05/2023 09:00Última actualización:

Hoxe xoves continuaremos coas altas presións ao noroeste, circulación do nordés e con aire frío nas capas medias e altas
traendo certa inestabilidade cara á noite. Agárdase así un día de ceos pouco nubrados ou despexados con nubes de evolución ao
sueste pola tarde, que poden deixar chuvascos de tipo treboentos pola noite. As temperaturas continuarán sen cambios. O vento
soprará do nordés moderado, forte no litoral da Coruña.

A Coruña 15 º 22 º

Ferrol 14 º 22 º

Lugo 11 º 22 º

Ourense 12 º 30 º

Pontevedra 15 º 28 º

Santiago de Compostela 12 º 24 º

Vigo 17 º 27 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Mañá* Tarde* Noite*

MIN MAX

MÍN MÁX
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venres, 26 maio 25/05/2023 10:00Última actualización:

Para o venres teremos unha xornada de inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Con esta situación, agárdanse
ceos con alternancia de nubes e claros, con chuvascos, localmente treboentos pola tarde. As temperaturas mínimas descenderán
lixeiramente e as máximas non terán cambios significativos. Vento de compoñente leste, moderado, con intervalos fortes no litoral
noroeste, máis frouxos no interior.

A Coruña 14 º 23 º

Ferrol 12 º 23 º

Lugo 9 º 25 º

Ourense 11 º 29 º

Pontevedra 13 º 28 º

Santiago de Compostela 12 º 25 º

Vigo 13 º 28 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Atención para este día:

Chuvascos localmente tormentosos.

Mañá* Tarde* Noite*

MIN MAX

MÍN MÁX
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sábado, 27 maio 25/05/2023 11:00Última actualización:

O sábado entrará aire máis cálido en superficie e manterase o aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que será unha xornada
de moita inestabilidade atmosférica. Así, comezaremos con alternancia de nubes e claros e a partir do mediodía rexistraranse
chuvascos localmente fortes e acompañados de aparato eléctrico e sarabia. As temperaturas ascenderán lixeiramente. O vento
soprará frouxo de compoñente leste.

A Coruña 16 º 23 º

Ferrol 14 º 25 º

Lugo 12 º 26 º

Ourense 14 º 31 º

Pontevedra 16 º 26 º

Santiago de Compostela 14 º 27 º

Vigo 16 º 25 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Atención para este día:

Tormentas localmente fortes.

Mañá* Tarde* Noite*

MIN MAX

MÍN MÁX
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domingo, 28 maio 25/05/2023 11:00Última actualización:

O domingo Galicia continuará con moita inestabilidade atmosférica. Deste xeito, o ceo estará parcialmente nubrado con
chuvascos localmente fortes e acompañados de aparato eléctrico na maior parte de Galicia. As temperaturas non terán cambios
significativos. Posible presenza de brétemas no litoral. O vento soprará moderado do nordés no litoral norte, sendo frouxo de
dirección variable no resto do territorio.

A Coruña 15 º 26 º

Ferrol 14 º 26 º

Lugo 12 º 27 º

Ourense 13 º 30 º

Pontevedra 15 º 23 º

Santiago de Compostela 12 º 26 º

Vigo 15 º 22 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Atención para este día:

Tormentas localmente fortes.

Mañá* Tarde* Noite*

MIN MAX

MÍN MÁX
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Lenda estado do ceo

Lenda vento
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

Nota
* 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.


