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VIII 

Ortografía: maiúsculas e minúsculas 

AS MAIÚSCULAS 

Escríbese inicial maiúscula nos seguintes casos: 

a) Ao comezo do escrito, despois de punto e seguido, de punto e á parte e doutros 

signos (admiración, interrogación e puntos suspensivos) cando equivalen a punto. 

b) Nos nomes propios: Lucía, Seoane, Xocas, Lugo, Vedra, Xúpiter. Os alcumes reciben 

o mesmo tratamento: a Galochas, o Foguetes. 

c) Nas formas abreviadas de tratamento: Dra., Dr., Dª., Vde. 

d) Na primeira palabra dos títulos de obras literarias e artísticas: A tecedeira de Bonaval, 

Follas novas. As publicacións periódicas adoitan levar maiúscula non só na primeira palabra 

inicial, senón tamén nas restantes do título que teñan relevancia semántica: A Nosa Terra, O 

Correo Galego, O Tío Marcos da Portela. 

e) En todos os substantivos e adxectivos dos nomes de institucións, organismos, 

empresas e outras entidades formalmente constituídas: Xunta de Galicia, Consello da Cultura 

Galega, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Cooperativa Vitivinícola do Baixo Miño. 

Cando unha palabra con maiúscula inicial comece por un dígrafo, só se escribe en maiúscula 

o primeiro elemento deste: China, Quintela, Guillade. 

As siglas escríbense normalmente en caracteres maiúsculos: ONU, DOG. 

Debe terse en conta que a utilización de caracteres maiúsculos non exime do uso do acento 

gráfico. 

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego 
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AS MINÚSCULAS 

Escríbense inicial minúscula nos seguintes casos:  

a) A primeira palabra despois dos signos de admiración e interrogación cando van 

seguidos de coma ou punto e coma. Calar?, falar?, que facer?  

b) Os nomes propios cando son usados como comúns. Non sexas quixote. Quero un 

ribeiro. Moléstame o sol nos ollos.  

c) Os nomes xenéricos de lugar: mar, cabo, illa, ría, río, canal, praza, rúa, avenida... mar 

Mediterráneo, cabo Touriñán  

Excepción: Algúns nomes xenéricos de lugar lexicalízanse e forman parte do nome 

oficial do topónimo, polo que deben escribirse tamén con maiúscula. Mar Morto, Porto do 

Son. 

d) Os nomes xenéricos das relixións e dos seus seguidores. budismo, budistas; 

cristianismo, cristiáns. 

f) Os nomes dos días, dos meses e das estacións do ano. luns, xaneiro, primavera. 

g) Os nomes dos puntos cardinais cando fan referencia ás coordenadas xeográficas 

ou a unha dirección: leste, vento do sur. 

h) Os nomes de cargos de institucións e empresas, títulos nobiliarios ou xerarquías 

relixiosas. o presidente da Xunta, a condesa de Fenosa, o arcebispo de Santiago. 

ACTIVIDADE 

Hoxe achégovos as normas de uso das maiúsculas e minúsculas. Neste tema e no próximo 

repasaremos os puntos esenciais que vos axudarán a escribir un texto coherente, 

cohesionado, adecuado á situación comunicativa e con corrección ortotipográfica.  

A tarefa consiste no seguinte: 

Primeiro. Lede os apuntamentos sobre o uso da maiúscula.  

Segundo. Aplicade estes coñecementos ao exercicio que vos achego. Podedes facelo no 

ordenador.  

Terceiro. Enviádeme a imaxe coa actividade do día. 

Se vos xurde algunha pregunta, escribídeme! 
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EXERCICIO 

Puntúa o seguinte texto e pon todas as maiúsculas que lle faltan: 

Texto 1 

chamárame moito a atención a correspondencia que tiña cun amigo un tal souto na que só 

falaba de fútbol. o seu ídolo era chacho un xogador do deportivo da coruña parecíame estraña 

aquela paixón polo fútbol no doutor da barca a quen nunca lle oíra emocionarse coa bóla 

[…] pero en realidade as que máis me interesaban eran as de marisa comentábaas co defunto 

do pintor gustoulle moito unha en que había un poema de amor que falaba dos merlos 

retívena unha semana levábaa no peto para reler a min non me escribía ninguén… 

Texto 2 

o pintor conseguira un caderno e un lapis de carpinteiro levábao suxeito na orella como fan 

os do oficio presto para debuxar en calquera intre ese lapis pertencera a antonio vidal un 

carpinteiro que charama á folga polas oito horas e con el escribía notas para el corsario e que 

llo regalara a pepe villaverde carpinteiro de ribeira que tiña unha filla que se chamaba palmira 

e outra fraternidade […] villaverde regaloulle o lapis ao seu amigo sindicalista e carpinteiro 

marcial villamor E […] marcial regaloulle o lapis ao pintor cando viu que este tentaba debuxar 

o pórtico da gloria cun anaco de tella 

Texto 3 

aniceta vilamelle naceu en pontecachelos o 22 de outubro de 1898 dentro dunha familia 

mariñeira a mediados de 1906 con oito anos emigra cos pais a cuba o pai que atopara na illa 

caribeña traballo como mariñeiro morre aos poucos meses nun naufraxio a nai terá que sacar 

adiante as cinco criaturas que xa tiña lavando e pasando o ferro e dende esa idade aniceta 

terá que axudala nestes labores e no mantemento e coidados da familia con todo consegue 

facer os estudos primarios nun colexio de monxas no barrio de casablanca na habana 

asistindo a aulas nocturnas. en 1915 casa co tamén mariñeiro e emigrante galego fernando 

botana 

 

 


