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Introdução 

Este trabalho, realizado no âmbito da disciplina de Literatura Portuguesa I, é 

parte integrante do Projecto Individual de Leitura da aluna Carlota Pimentel e versa 

sobre a obra Flores com fruto do autor açoriano João Hickling Anglin. A escolha deste 

autor tem profundas razões pessoais, pois o referido escritor é bisavô da responsável por 

este P.I.L.. Assim sendo, este trabalho é, para além de uma análise literária de dois 

poemas muito interessantes no seio da cultura e literatura açorianas, nomeadamente, 

«Ilhéu de Vila-Franca» e »Ecce-Homo», um bom pretexto para que esta bisneta conheça 

melhor a vida e obra do seu bisavô. 

Optámos por organizar o presente trabalho em diferentes capítulos de modo a 

clarificar a mensagem a veicular. Assim sendo, o capítulo um versa sobre a vida e obra 

de João Hickling Anglin. De seguida, o capítulo dois debruça-se sobre a obra de onde 

seleccionámos os dois poemas para uma descrição técnica e detalhada, Flores com 

fruto, passando, posteriormente, no capítulo três, para uma apreciação global e 

justificação da escolha dos dois poemas. Depois, no capítulo quatro, anterior à 

conclusão, analisámos detalhadamente os poemas «Ilhéu de Vila-Franca» e Ecce-                

-Homo». Por fim, anexámos ao P.I.L. imagens, na sua maioria fotos, de interesse sobre 

o autor, a obra e o contexto social da época, e terminámos com uma breve secção 

dedicada à bibliografia. 

Antes de iniciarmos este projecto, propriamente dito, é de salientar o 

importante contributo da Sr.ª Leonilde Rego Costa Anglin Ferreira, filha de João 

Hickling Anglin e avó de Carlota Pimentel, pois sem o seu testemunho teria sido quase 

impossível a elaboração deste trabalho. 



 

3 

 

Capítulo I – Apresentação do Poeta 

João Hickling Anglin nasceu em Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, a 17 de 

Abril de 1894. Filho de Thomas Hickling Anglin, natural de Inglaterra, tornou-se 

cidadão norte-americano e foi o primeiro Cônsul dos Estados Unidos da América nos 

Açores, foi, também cônsul da Rússia e um dos maiores exportadores de laranja para os 

mercados inglês e russo. Sua mãe, Maria da Conceição Nunes, era açoriana e, desde o 

início, acompanhou o seu marido nas suas muitas viagens pelo mundo fora. Este casal 

teve quatro filhos. João e Sara Hickling Anglin nasceram em São Miguel, nos Açores, 

mas os seus irmãos Kate e Thomas nasceram no estrangeiro, em Singapura e na 

América, respectivamente. 

João Hickling Anglin estudou no Liceu da Graça, onde conheceu Leonilde 

Rego Costa, aquela com quem mais tarde se consorciaria. Acabados os estudos liceais, 

foi estudar para o continente, onde se licenciou em Germânicas pela Universidade de 

Coimbra. Casou-se a 15 de Dezembro de 1923, na Igreja da Fajã de Cima, com 

Leonilde Rego Costa, da qual teve cinco filhos – Tomás Rego Costa Anglin, Leonilde 

Rego Costa Anglin, Sara Rego Costa Anglin, Maria Carolina Rego Costa Anglin e 

Octávia Rego Costa Anglin. 

Antes de formar família, João Hickling Anglin passou pela dura prova de 

exercer as funções de oficial miliciano, comandando soldados portugueses em África, 

entre 1914-1918. Esta vivência nas colónias portuguesas levou a que, mais tarde, já 

exercendo as funções de professor, fundasse a Secção de Estudos Coloniais no Liceu de 

Ponta Delgada. Para além de distinto professor neste estabelecimento, João Anglin 

assumiu-se, na sociedade açoriana, como um importante agente cultural, participando 
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em inúmeras iniciativas e instituições locais. Foi Comendador da Ordem de Instrução 

Pública, Reitor do Liceu Nacional de Ponta Delgada, Director da Escola do Magistério 

Primário da mesma cidade, Presidente da Junta Geral de Ponta Delgada e, por fim, 

corrector das provas do jornal “Correio dos Açores”. 

Poeta e prosador distinto e reconhecido entre os seus pares, João Hickling 

Anglin deixou-nos uma importante bibliografia. Foi autor de obras como Padre Sena 

Freitas : antologia (1968), Alocuçöes escolares e outros escritos (1947), Leituras para 

os meus alunos (1946), Notas de um professor liceal (1955), Novas alocuçöes escolares 

e outros escritos (1953), Novas leituras para os meus alunos (1954), Trinta anos de 

reitorado (1959), Ûltimas notas de um professor liceal (1961), Flores com fruto : 

poesias (1945), O historiador Joaquim Bensaúde (1953), A educaçäo nos Açores 

(1955). Traduziu, também, alguns importantes textos literários para língua portuguesa, 

nomeadamente poemas de Shelley e Alfred Lord Tennyson, Um inverno nos Açores e 

um veräo no Vale das Furnas (1949) de Joseph e Henry Bullar, cujo prólogo é da 

autoria do reconhecido escritor micaelense e seu amigo, Armando Côrtes-Rodrigues. 

Faleceu no dia 28 de Dezembro de 1975, com oitenta e um anos de idade, no 

Hospital velho de Ponta Delgada, deixando muitas saudades junto de todos os que 

tiveram o prazer de privar com ele. 
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Capítulo II – Apresentação do livro 

Flores com fruto de João Hickling Anglin foi, primeiramente, publicado em 

1945, pela Tipografia do “Correio dos Açôres”, em Ponta Delgada, 100 anos depois de 

Almeida Garrett, um dos maiores autores da Literatura Portuguesa, ter editado Flores 

sem fruto. 

Se admiramos em Garrett a espontaneidade e simplicidade, não podemos 

deixar de apreciar no livro “quase” homónimo - não fosse a surpreendente relação 

antagónica das flores com/sem os frutos - de João Hickling Anglin a seu estilo natural, 

despretensioso e espiritual. Como o próprio autor testemunha na epígrafe inicial: 

Este livro não é pretensioso, mas tem uma pretensão: 

contribuir, na medida das suas possibilidades, para a edificação espiritual 

de quem o ler. / As flores são desbotadas, sem viço nem perfume. Mas os 

frutos, esses são suculentos e saborosos, porque foram colhidos nas 

árvores frondosas e eternas do Amor de Deus, da Pátria e da Família. 

Tanto quanto sabemos, houve apenas uma edição deste livro. Na realidade, não 

é nada fácil encontrar um exemplar nas livrarias de agora. Tem, no todo, 94 páginas, 

onde estão registados os 53 poemas agrupados em quatro partes distintas e intituladas 

«Em louvor da terra», «Temas bíblicos», «Figuras nacionais» e «Versões de línguas 

estrangeiras». A estas partes acresce o prefácio do Professor Agnelo Casimiro, escrito 

na Lagoa, em Setembro de 1944, a epígrafe, a dedicatória, o pórtico e o índice. 

No prefácio, o Professor Agnelo Casimiro começa por descrever algumas das 

principais qualidades de João Hickling Anglin. Qualifica-o de “sóbrio e cauteloso nos 

seus juízos críticos […], reflectido, ponderado, inflexível e sereno no cumprimento dos 

seus deveres” (p. VI) augurando-lhe, desde que o conheceu, um futuro certo como 

professor. Relata, ainda, breves factos sobre a sua experiência em África, considerando-       

-a “benéfica na sua futura vida de professor”. 
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Numa segunda parte do seu prefácio, o Professor Agnelo Casimiro fala-nos 

mais em particular sobre o estilo da escrita de João Hickling Anglin, salvaguardando 

que  

Êste livro é a obra dum espírito, que se desdobra sôbre si 

mesmo, “descrevendo” o que viu e leu para nos deixar adivinhar o que 

pensa e sente. 

 

Mas afinal, não deve ser assim toda a poesia? Não deve o poeta deixar o leitor 

adivinhar outros sentidos? 

Para além disso, o autor do prefácio diz-nos, ainda, sobre o livro, que este é  

Muito mais objectivo, do que subjectivo, êste livro apaga a sua 

personalidade, aliás forte, perante a nudez da Verdade, que a respeito dos 

factos e dos homens indefectivelmente proclama. 

 

Depois de ler este prefácio é fácil justificar o nosso interesse e gosto pelo livro 

Flores com fruto. 
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Capítulo III – Apreciação do livro 

 

É natural que a relação de parentesco entre o autor do livro e a autora da 

análise da obra influencie esta apreciação, afinal trata-se do livro do bisavô de Carlota 

Pimentel. No entanto, há vários aspectos formais e objectivos que justificam o nosso 

apreço pela obra em questão. 

Em primeiro lugar, salientamos a linguagem simples e acessível que permite 

uma fácil e rápida compreensão. Importa salientar, também, que a escolha dos temas e 

assuntos dos poemas inseridos na obra veio ajudar a que esta fosse bem recebida pelos 

leitores, já que versa sobre temas da vida açoriana («Em louvor da terra»), temas 

religiosos que, dada a nossa educação católica e cristã, nos são muito próximos («Temas 

bíblicos»), «Figuras nacionais» deveras conhecidas, como por exemplo, Camões, a 

Rainha Santa, Nuno Álvares e o Infante Santo e que veiculam bons exemplos morais e 

de vida. Outro aspecto que joga a seu favor, tornando esta obra ainda mais interessante, 

é o facto de na última parte «Versões de línguas estrangeiras» traduzir poemas de 

reconhecidíssimos poetas da Literatura Mundial, nomeadamente Shelley e Tennyson. 

De entre todos os poemas é particularmente difícil escolher um de que não 

gostemos… Não há! Gostamos de todos, em geral, pois cada um deles nos fala de coisas 

que estão próximas da nossa vivência pessoal. Em particular, decidimos salientar os 

poemas «Procissão na Aldeia» e «À memória de minha mãe», dadas as memórias que 

suscitam no seio da nossa família. A avó Leonilde ainda sorri quando se lembra dos 

passeios à Relva, nos primeiros domingos de Agosto, para assistir à procissão de Nossa 

Senhora das Neves e entristece-se quando relê as doces palavras dedicadas à sua avó, 
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em «À memória de minha mãe». A poesia é sempre emotiva e nobre, mas ler estes 

versos que nos estão assim tão próximos comove-nos muito mais intensamente. 

Escolhemos os poemas «Ilhéu de Vila-Franca» e «Ecce-Hommo» para analisar 

porque nos “falam” de duas realidades recentemente vividas e vivas na nossa memória. 

Há muito tempo, realizámos um trabalho sobre Côrtes-Rodrigues, natural de Vila 

Franca do Campo, em que lemos e vimos muitas informações daquela vila. Este poema 

surgiu, assim, como uma agradável coincidência. Para além disso, as festas em honra ao 

Senhor Santo Cristo dos Milagres são, sem dúvida, umas das mais importantes festas da  

cultura açoriana, o que nos leva a valorizar o poema «Ecce-Homo». 
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Capítulo IV – Análise dos poemas 

A. O poema «Ilhéu de Vila-Franca» 

Este poema não oferece grandes dificuldades. O vocabulário é simples e 

concreto – «ventos», «mares», «aviões», «caravelas», «oceano», «monte», «penedia». 

No entanto, é muito rico em referências históricas e literárias, nomeadamente, ao 

«Infante» D. Henrique e aos Descobrimentos, a «Adamastor» e a Os Lusíadas. 

Escondida por detrás da simplicidade da descrição do Ilhéu de Vila Franca está uma 

bonita imagem que nos mostra este pedaço de terra como uma entidade viva – 

«sentinela alterosa e vigilante», corajosa, «generosa». Entendemos que o tema deste 

poema é marcadamente insular, pois todo o texto se centra num ex-líbris turístico da 

paisagem micaelense – o ilhéu de Vila Franca do Campo. 

Quanto aos aspectos formais, estamos perante um soneto, por isso composto 

por catorze versos decassilábicos, com rima cruzada nas quadras e emparelhada nos 

tercetos, cujos últimos versos rimam entre si (interpolada). O esquema rimático é, 

portanto, ABAB ABAB CCD EED. Podemos adiantar, ainda, que a rima é 

predominantemente pobre, uma vez que os vocábulos que rimam pertencem às mesmas 

classes morfológicas. O ritmo é, por vezes, mais cadenciado, devido às vírgulas que 

dividem os versos 4, 5, 6 e 10. Na chave de ouro, ou seja, a última estrofe, há a 

predominância de uma pontuação expressiva, nomeadamente nos primeiro e terceiro 

versos que terminam com reticências. 

No que respeita aos recursos estilísticos, temos ao longo de todo o poema um 

esforço de personificação do ilhéu, levando-nos a pensar que este poema é, no seu todo, 

uma bela imagem em que o nosso ilhéu se torna num ser distinto, com vida e 

sentimentos próprios. Há, por isso, um predomínio de metáforas («Sentinela alterosa e 
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vigilante», «Já viste as caravelas do Infante,», «Tua alma, porém, é generosa…»). Nota-

se, ainda, a existência de antíteses como «noite e dia» e «generosa […] tormentosa» e 

de uma ou outra suave hipérbole, como por exemplo, «Ao derredor, em turbilhão 

constante, / O oceano, em lutas seculares,». 

Em suma, podemos afirmar que é uma bonita imagem de uma já de si muito 

bela paisagem açoriana. O poeta conseguiu aliar à formosura do ilhéu, a imponência da 

História e a beleza da poesia. 

 

B. O poema «Ecce-Homo» 

Numa linguagem corrente e acessível, o poeta apresenta-nos as festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres, começando por “narrar” as viagens dos peregrinos 

até Ponta Delgada e terminando com os fiéis que seguem o andor, em procissão – ponto 

alto das festas. Acreditamos que o principal objectivo deste poema é, simplesmente, 

honrar este bonito culto e salientar o seu valor para o povo micaelense. 

No que respeita à estrutura externa, este poema é, também, um soneto – catorze 

versos decassilábicos – cujo esquema rimático apresentado é ABBA ABBA CDC EDE. 

Temos, então, rima emparelhada e interpolada, nas quadras, e cruzada e interpolada nos 

tercetos, cujos versos do meio de cada terceto rimam entre si. 

Quanto ao ritmo, notamos, tanto a nível da pontuação, como a nível lexical um 

crescimento de intensidade. Há, no último terceto, vírgulas que lhe conferem um ritmo 

mais cadenciado, bem como na segunda estrofe a repetição do advérbio de frequência 

«mais» («Ecoa mais festiva a voz dos sinos, / Aumenta mais e mais a multidão,»). Para 

além disso, há uma pontuação expressiva que se concretiza nos versos 8 e 11, com 

reticências e um ponto de exclamação, respectivamente. 
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Este soneto apresenta bastantes antíteses, ou não tratasse ele em última análise 

das dimensões humana e divina («velhos e meninos», «Rei» e «povo», «lágrimas» e 

«sorrisos», «amargura» e «ventura».). Nota-se, também, a existência de algumas 

hipérboles, nomeadamente no primeiro verso quando assume que os peregrinos acorrem 

«De tôda a ilha» e refere que aquando do toque dos sinos «Aumenta mais e mais a 

multidão». Há também a perífrase «A imagem do Rei dos seus destinos…» que dá à 

imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres um poder para além do divino, ele não é 

só um deus, é, também, um rei, é ele quem conhece e determina o nosso futuro. 

Concluindo, podemos dizer que o poeta tornou a venerada imagem do Ecce 

Homo ainda mais poderosa e intensa aos olhos do leitor. Estas festas já de si grandes e 

reconhecidas, ganham pela sua pena de poeta, uma maior intensidade e beleza. 

 

C. Leitura comparada dos dois poemas 

Estes dois poemas têm em comum o facto de serem sonetos, no que toca à 

forma, e tratarem assuntos da vida quotidiana dos micaelenses. No entanto, divergem no 

que respeita aos temas, uma vez que o primeiro centra-se numa paisagem natural da ilha 

de São Miguel, dando-lhe vida – o ilhéu de Vila franca do Campo – e o segundo aborda 

uma temática religiosa muito importante para as vivências espirituais do povo 

micaelense. São de certa forma poemas com um tom popular, no entanto, o modo como 

estão escritos confere-lhes um inestimável valor literário. 



 

12 

 

Conclusão 

De um ponto de vista académico, consideramos este trabalho de grande 

utilidade. Para além de desenvolvermos as nossas capacidades nos domínios da leitura e 

compreensão de textos líricos, ele permitiu-nos que treinássemos a expressão escrita. 

Houve, no entanto, importantes aprendizagens do ponto de vista pessoal, pois 

este Projecto Individual de Leitura sobre o poeta e escritor João Hickling Anglin foi, ao 

mesmo tempo, um trabalho de pesquisa sobre o homem, pai e bisavô. Conseguimos 

manter importantes conversas sobre este antepassado recente e compreender melhor o 

seu valor no seio da sociedade micaelense. 

Para além de um bom poeta e professor, João Hickling Anglin foi um bom pai 

para a avó Leonilde e este reconhecimento, por parte de uma bisneta que não o 

conheceu pessoalmente, confere, no meu humilde entender, ainda mais valor a este 

trabalho. 
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Apêndice 

Poema «Ilhéu de Vila-Franca» 
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Poema «Ecce-Homo» 
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Anexo 1 – Imagens interessantes sobre o autor 
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