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Introdução
Sendo este ano de 2011 o ano de mudança de imagem 
para a agora EXICTOS, proponho aos seus clientes uma 
viagem pelos lugares onde a EXICTOS se encontra em 
actividade. Como não poderia deixar de ser, começa-
mos pela sua origem, a bela ilha da Madeira.

Gente simpática, bons costumes e uma gastronomia 
para todos os gostos preenchem uma paisagem colori-
da que tem tanto de bela como de vertiginosa.

Deixo o convite, aos que já são privilegiados, para 
reconhecerem (identificarem) os lugares que aqui se 
mostram e o desafio, para quem ainda não conhece 
estas imagens, para que as venha conhecer.

Jorge Coelho Ferreira

Introduction
2011 is the year EXICTOS gets a facelift, so I propose 
a tour for all our clients of the places where EXICTOS 
exerts activity. We can only start with our birthplace, 
the beautiful island of Madeira.

Wonderful people, interesting customs and a cuisine 
to suit all tastes make up a colorful landscape, as gor-
geous as it is giddy.

So this is both an invitation to those privileged 
enough to know and be able to identify the places 
shown, and a challenge to those who don’t know these 
images to come and see for themselves.

Jorge Coelho Ferreira
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Criação telúrica
Emergiram do Oceano, primeiro a ilha do Porto Santo, 
depois a ilha da Madeira, como resultado de erupções 
vulcânicas que se sucederam desde há cerca de 20 mi-
lhões de anos até há apenas 6 milhares de anos.

Esta sucessão de erupções, resultantes na emis-
são de milhares de quilómetros cúbicos de materiais 
vulcânicos, das quais as ilhas apenas correspondem 
à ínfima parte emersa, visto que a maior parte dos 
edifícios vulcânicos permanece submersa, consistiram 
na alternância de eventos efusivos, com escoadas es-
correndo pelas encostas, e de eventos explosivos, com 
violentas projeções de piroclastos. Formaram-se assim 
uma variedade de formações e depósitos (lavas, fajôco, 
bagacina, etc), entrecortados posteriormente por uma 
densa rede de diques, que acaba por actuar como um 
esqueleto mais rígido das ilhas.

A sucessão entre os vários tipos de eventos vulcâ-
nicos está particularmente evidenciada nas arribas 
litorais e nas escarpas dos maciços do interior, que 
traduzem o equilíbrio precário em que o arquipélago 
da Madeira, tal como outros arquipélagos vulcânicos, 
vive: o equilíbrio entre os processos vulcânicos cons-
trutivos que, mais ou menos abruptamente, fazem as 
ilhas emergir e os processos erosivos, como a acção 
do mar, das ribeiras, da chuva e do vento, que lenta 
mas inexoravelmente tendem a fazer as ilhas voltar a 
desaparecer sob as águas do mar.

Diogo Rosa (geólogo)

Land formation
First it was the island of Porto Santo to emerge from the 
ocean, then the island of Madeira: the result of volcanic 
eruptions, from 20 million years ago until just six thou-
sand years ago.

The series of eruptions resulted in thousands of cubic 
metres of volcanic matter. The islands are only the 
minuscule tip above the surface, as most of the volcanic 
mass remains underwater. The eruptions alternated be-
tween effusive events - lava flowing down the hillsides, 
and explosive events - violent pyroclastic projections. 

The resulting variety of formations and deposits that 
accumulated – lavas, blocks, lapilli, etc. – would later be 
segmented by an intricate network of dikes to form the 
structural backbone of the islands.

Several types of volcanic events are particularly 
evident in the coastal cliffs and the slopes of the inland 
mountains, reflecting the precarious balance that the 
archipelago of Madeira lives in, as do most volcanic 
archipelagos: the balance between the constructive vol-
canic processes which, more or less abruptly, cause the 
islands to emerge, and erosion, such as the action of the 
sea, rivers, rain and wind, which slowly but inevitably 
will cause the islands to disappear under the sea.

Diogo Rosa (geologist)
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Escultura humana
A paisagem que o arquipélago nos apresenta atual-
mente traduz a herança geológica e o legado do labor 
criativo dos nossos antepassados, de gerações que 
souberam desenhar espaços e formas de Natureza 
indispensáveis à criação e manutenção da fertilidade, 
ao equilíbrio ecológico e biofísico.

Assim, na matriz da paisagem permanecem formas 
naturais de biodiversidade,  traços físicos do passado 
que reflectem a intervenção humana e as inquietações 
e as memórias dos que nela nascem, vivem e morrem.

A complexidade das paisagens resulta da constante 
dialéctica dos sistemas natural e  humano, manifestan-
do-se em vários ambientes que as ilhas oferecem; na 
primitiva floresta laurissilva, nos socalcos cultivados, 
nas montanhas, nos planaltos, nos pastos e nas cida-
des, entrecortados por ribeiras encaixadas, por sebes 
de urze, por muros de pedra e pela costa, ora agreste, 
ora delicada.

Durante esta dialéctica, foram determinantes as 
sucessivas transformações do sistema agrícola na evo-
lução da paisagem; primeiro a cultura do trigo, depois 
a da cana de açúcar, e finalmente da vinha. Para além 
destes cultivos tradicionais, o cultivo de frutos tropi-
cais, bananas, vimes e flores reforçam o carácter único 
destas ilhas, consagrando-as como um sublime destino 
turístico, ele próprio elemento da paisagem.

Sílvia Figueira (arquitecta paisagista)

Human Sculpture
The archipelago’s landscapes today reflect the geo-
logical heritage and legacy of the creative work of our 
ancestors, generations that knew how to design spaces 
and natural environments indispensable to fertility, 
ecological balance and biophysics.

Within this landscape natural forms of biodiversity 
remain, physical traits of a past that reflects human 
intervention, along with the concerns and memories of 
those who were born, lived and died there.

The complexity of landscapes resulting from the 
ongoing dialogue between natural and human systems 
includes primitive laurel forest, cultivated terraces, 
mountains, plateaus, pastures and cities – segmented by 
streams, heather hedges, stone walls and by the coast, 
ranging from harsh to gentle.

The successive transformations of the agricultural 
system were instrumental in the evolution of the land-
scape: firstly wheat crops, then sugar cane, and finally 
vineyard. In addition to these traditional crops, the 
cultivation of tropical fruits, bananas, reeds and flow-
ers enhance the unique character of these islands and 
establish them as a unique tourist destination, with the 
tourists themselves a part of the landscape.

Sílvia Figueira (arquitecta paisagista)
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Terra pequena, 
espaço imenso
Permitiu a vontade divina que, em tão pequena área 
terrestre saída das entranhas do planeta, se formasse 
uma terra tão diversa como o povo que a habita. A va-
riedade de paisagens naturais existente parece querer 
reproduzir todas as regiões do mundo neste pequeno 
espaço conquistado com o trabalho árduo e abençoado 
por Deus das primeiras gerações de colonos. Talvez por 
isso, a gratidão do seu povo se expresse de forma tão 
marcante na toponímia, nos monumentos e nas devo-
ções religiosas que proliferam na ilha.

Se a terra é limitada, já o mar é imenso e caminho 
aberto para a partida. O seu povo encontra-se disperso 
por todos os continentes, sentindo-se neles acolhido 
mas nunca esquecendo as suas raízes, pois dividido en-
tre duas nacionalidades, mistura costumes e ambientes 
dos dois pólos e simultaneamente conserva a matriz 
cultural, o amor a este torrão que o viu nascer.

O arquipélago da Madeira detém uma fauna e flora 
naturais de especial valor, com espécies únicas no mun-
do, e acolhe ao mesmo tempo uma rica flora exótica de 
exemplares trazidos de todos os destinos por onde se 
espalham os seus “filhos”. A dimâmica que esta relação 
indígena/exótica encerra, por vezes de forma conflitu-
osa, reflete a cultura de um povo que orgulhoso do seu 
património não deixa de receber os forasteiros revelan-
do a sua capacidade de adaptação a novas culturas e 
ambientes.

Sara Freitas (engenheira florestal)

Small land, 
vast space 
Providence willed that in such a tiny land emitted from 
the earth’s core, a culture as diverse as the people who 
inhabit it should form. The variety of natural landscapes 
seems to replicate all the regions of the world, in this 
small land conquered by hard work and the first gen-
erations of colonists blessed by God. Perhaps for this 
reason, the gratitude of Madeira’s people is strikingly 
expressed in place names, monuments and religious 
expressions that proliferate on the island. 

Land may be limited, but the sea is vast and open 
to departure. Madeira’s people have spread out to all 
continents, always welcomed but never forgetting their 
roots. Divided between nationalities, they blend customs 
and environments from both worlds while preserving the 
culture and the love of their motherland.

The archipelago of Madeira has a unique native 
fauna and flora, but is also home to a rich diversity of 
exotic flora, brought brought home from all the destina-
tions her “children” have attained. The dynamic – and 
at times, conflict – created by this indigenous/exotic 
relationship reflects a people proud of its heritage while 
simultaneously welcoming outsiders, revealing an ability 
to adapt to new cultures and environments.

Sara Freitas (engenheira florestal)
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