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O magistério de um professor costuma durar tanto tempo quanto o permitem a força das 

suas ideias ou a memória dos seus alunos. Cessa quando a erudição subsequente contraria 

ou revê substancialmente as suas posições ou quando os alunos deixam de reproduzir, de 

modo mais ou menos filtrado, o que lhe ouviram dizer. Julgo que não corre nenhum 

destes perigos uma parte considerável da produção científica e do ensino de Lindley 

Cintra: a sua herança teria condições intrínsecas de resistir ao tempo, mesmo que não 

tivesse herdeiros que dela cuidassem. 

É claro que muita coisa se perderá, a começar pelas marcas da sua presença e da sua 

movimentação. Ainda há quem coloque a voz como ele, quem mexa as mãos como ele 

fazia quando expunha um assunto, quem modele a sua sintaxe pelas amplas e onduladas 

frases de Cintra, que pareciam ter a ambição de esgotar todo o assunto do texto antes de 

chegarem ao ponto final. Ainda há, no plano da intervenção, quem gostaria de replicar a 

sua imagem pública e a brancura das suas atitudes.  

Mas não chega. O memorial de Cintra será construído com a sua obra científica. Dado que 

nas suas iniciativas mais facilmente perduráveis (reforma do Centro de Estudos 

Filológicos, criação do Departamento de Linguística da Faculdade de Letras de Lisboa, 

quadros profissionais para linguistas, quer investigadores, quer docentes, abertura às 

sucessivas orientações da linguística moderna) exerceu um papel inevitavelmente 

protagonista, mas desde cedo compensado por comparticipações e transferências de 

responsabilidade, resulta que onde poderemos encontrar uma mais clara, directa e não-

diluída ligação entre o homem e a obra é naquilo que escreveu. Naquilo que nos cabe 

continuar a reler. 
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Passados três anos sobre a sua morte, se inventariarmos de relance os materiais escritos 

por Cintra que se oferecem à nossa releitura, e à leitura futura, rapidamente concluímos 

que são poucos os que estão disponíveis. E que não é difícil saber o que importa fazer aos 

restantes. 

Como acontece com qualquer autor moderno, ficaram de Cintra três tipos de suporte 

escrito que solidariamente contêm a sua obra: as publicações, o espólio, a biblioteca. 

 

 a. Biblioteca 

Os livros de filologia e de linguística da biblioteca de Cintra estão depositados no Centro 

de Linguística da Universidade de Lisboa por iniciativa da família, que assim cumpriu a 

intenção por ele expressa de deixar os livros à instituição de que foi director durante a 

maior parte da sua carreira. Não tendo ainda ocorrido um acto de doação formal, os livros 

não foram agregados às colecções do Centro e não se acham, portanto, à consulta, o que se 

espera venha a ser possível em breve. Trata-se de uma biblioteca de trabalho 

relativamente pequena (cerca de um milhar de volumes, sem contar com uma importante 

colecção de separatas e monografias). Constituída pelas obras fundamentais da 

bibliografia pertinente aos campos de estudo percorridos por Cintra, tem o interesse das 

anotações marginais que ia introduzindo ao longo da leitura e que serviam, 

frequentemente, de base para os seus próprios trabalhos. Cintra costumava queixar-se de 

não ter paciência para fazer fichas nem planos muito elaborados antes de escrever, 

preferindo trabalhar directamente sobre os materiais, publicados ou de arquivo. Na 

própria biblioteca do CLUL há livros anotados que fornecem, senão o ante-texto, pelo 

menos a selecção de dados que serviram à redacção dos seus artigos: quem folhear os 

volumes dos Portugaliae Monumenta Historica do CLUL, deparará nas suas margens com o 

corpus a partir do qual foram escritas as observações sobre a ortografia e a língua do séc. 

XIII, destinadas ao colóquio de Strasbourg de 1961 (Rev. de Linguistique Romane, 27, 1963).  
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Desconheço, pelos motivos atrás apontados, se entre os livros depositados no CLUL se 

acha o famoso exemplar anotado por Cintra da 2ª edição da Gramática Portuguesa de Pilar 

Vázquez Cuesta e Maria Albertina Mendes da Luz. Exemplar que é protagonista de um 

pequeno episódio a ter em conta por quantos lerem a "Nova proposta de classificação dos 

dialectos galego-portugueses", publicada por Cintra no Boletim de Filologia, XXII, 1971: as 

observações críticas aí formuladas em relação à Gramática Portuguesa (pp. 97-99) não 

encontram correspondência no texto da 3ª edição, publicada também em 1971, pois se 

dirigiam à edição anterior, de 1961. Entretanto, Cintra tinha-as comunicado a Pilar 

Vázquez Cuesta por meio do seu exemplar anotado, como a ilustre autora conta no 

prólogo da 3ª edição (pp. 14-15): 

 

Creo sinceramente que, al procurar corregir las inexactitudes observadas por Luis 

Filipe Lindley Cintra en la edición anterior (gracias a haber consentido este 

querido amigo y admirado filólogo en prestarme su ejemplar lleno de 

anotaciones), la Gramática ha ganado mucho. Y no sé cómo agradecerle el 

inigualable acicate que para mí han supuesto no ya todas esas notas a lápiz (a 

veces no muy  claras como escritas para uso propio) que llenaban los márgenes 

sino hasta simples interrogaciones o admiraciones que, obligándome a reflexionar 

sobre frases que de otro modo me hubieran pasado desapercibidas, me revelaron 

de repente pecados de los que hasta  entonces no había sido consciente: desaciertos 

de redacción, contradicciones entre unos párrafos y otros, pero, sobre todo, la 

aceptación injustificada y rutinaria de viejas hipótesis de trabajo convertidas en 

dogmas sencillamente por principio de autoridad." 

 

 b. Espólio 

A este respeito não tenho muito que dizer. O conjunto de manuscritos e de documentação 

pessoal de Cintra está em poder da sua família e deve permanecer relativamente bem 

organizado, pois fora objecto de uma ordenação geral pouco antes da morte. Dadas as 

características da sua escrita (ausência de ante-texto, uma redacção manuscrita muito 

elaborada e uma fixação final sobre provas, acompanhada de revisões de estilo), não é 

provável que no espólio se encontrem versões manuscritas muito diversas daquilo que 
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saíu publicado. Mas um exame atento do espólio seria necessário para confirmar esta 

hipótese. 

Há notícia de apenas dois textos de Cintra em estado inédito, mas os seus originais não se 

encontram no espólio. Um deles é um pequeno artigo intitulado "Dois textos não-

literários transmontanos do século XIII (leitura crítica e comentário linguístico)", que 

Cintra destinou a publicação no Boletim de Filologia e sairá no volume XXXIII. O outro é 

uma comunicação destinada ao Congresso da Cultura Madeirense, realizado no Funchal 

em Dezembro de 1990, com o título "Os dialectos da Ilha da Madeira no quadro geral dos 

dialectos galego-portugueses". O seu original não está localizado, não tendo sido 

publicadas as actas do Congresso, mas a redacção do Boletim de Filologia tem uma cópia 

dactilografada do texto, apenas parcialmente revista por Cintra. Configura-se assim um 

pequeno problema filológico, que seria idealmente resolvido com o aparecimento do 

original manuscrito, de que só se conhecem fotocópias.  

 

 c. Publicações 

Alguns livros de Cintra são facilmente encontráveis: as reedições dos quatro volumes da 

Crónica Geral de Espanha de 1344 (Lisboa, IN-CM, 1984-1990) e da Linguagem dos Foros de 

Castelo Rodrigo (Lisboa, IN-CM, 1984), o livrinho Sobre as "Formas de Tratamento" na Lingua 

Portuguesa (Lisboa, Horizonte, 1986) e as duas gramáticas que assinou com Celso Cunha 

(Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, João Sá da Costa, 1984; Breve 

Gramática do Português Contemporâneo,Lisboa, João Sá da Costa, 1985). Além disso, algumas 

revistas onde publicou artigos continuam a ser acessíveis. 

Mas duas lacunas se fazem sentir: o livro Estudos de Dialectologia Portuguesa, onde Cintra 

reuniu em 1983, de modo coeso e com introdução própria, os seus artigos dialectológicos, 

acha-se esgotado há vários anos, com prejuízos que são infelizmente calculáveis tanto 

para o ensino, como para a investigação sobre a língua portuguesa. Urge uma reedição 

deste livro na forma em que foi concebido pelo autor, podendo acrescentar-se, sem 

prejuízo da sua unidade, o artigo sobre os dialectos madeirenses a que fiz referência. 
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A outra lacuna não diz respeito a um edição esgotada, mas a uma edição que nunca 

chegou a ser feita e que deveria reunir os principais artigos de filologia portuguesa, por 

ora dispersos em diversas revistas. Não tenho tempo nem espaço, neste artigo, para 

discorrer sobre o conteúdo de tal livro e sobre os critérios de inclusão dos textos que nele 

deveriam entrar. Fazê-lo noutra oportunidade é, contudo, um dos meus mais caros 

projectos. 

Sem estes dois livros estarem permanentemente ao alcance do público e dos estudantes, 

não se poderá considerar que a obra de Cintra tem o que merece: ser lida e relida. 

 


