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PAIXÃO PELA MADEIRA
Respeito pelo planeta e…
QUEDA PARA O HUMOR
Desafiar o tempo e respeitar a Natureza. Estes são os 
princípios básicos que orientam a ação de uma fasci-
nante marca de design italiana. Criada em 1920, ano 
cunhado no próprio nome comercial, Riva 1920 já deixou 
bem provado que essas não são meras e apelativas tag 
lines, e mesmo para quem, desde sempre, apostou na 
sólida madeira maciça proveniente de nobres árvores, 
é possível respeitar o meio ambiente durante todo o 
ciclo de produção. E porque quase 100 anos de história 
jamais se resumiriam neste texto, referimos apenas dois 
casos sérios de amor à Terra, pela mão de duas das suas 
mais emblemáticas coleções.
A Kauri – nome comum da espécie Agathis australis, a 
maior árvore do planeta, atualmente sob proteção go-
vernamental da Nova Zelândia, de onde é originária, e 
de cuja madeira são feitas todas as peças desta coleção 
– recupera troncos de madeira pré-históricos, atolados 
na lama desde a última Idade do Gelo, e que se encon-
tram enterrados em verdadeiras ‘minas’ de madeira na 
floresta tropical neozelandeza. Pela ausência de oxigé-
nio nestes aterros lamacentos, a alguns metros da su-
perfície, a madeira manteve intacto o seu nível de pre-
servação e qualidades, equiparados às de uma árvore 
acabada de abater. Num total respeito pela própria 
história de vida destes troncos, os tampos das mesas 
deles resultantes – podem ir até aos 12 metros de com-
primento –, são completados, ou não, com resinas, a fim 
de preencher falhas, imperfeições ou nós em falta.
A linha Briccole recupera as estacas de madeira dos 
pontões de Veneza, ciclicamente substituídas em resul-
tado do desgaste natural da submersão, e exibe com 
orgulho o resultado desse envelhecimento, ostentando 
cada um dos golpes sofridos por estas estacas marinhei-
ras. Da QuartoSala, representantes oficiais da marca em 
Portugal, dizem-nos com fascínio, que é “uma marca que 
tem o coração na madeira e a madeira no coração”.
Falta o humor, mas para descobri-lo, nada melhor do 
que navegar pelo site da marca, em www.riva1920.it, 
ou descobrir os seus produtos em www.quartosala.com.
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Consola Venice, com 
tampo de aço polido, 
da coleção Briccole, 

design de Claudio 
Bellini para Riva 1920, 

a partir de €6537, 
QuartoSala
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Por Marina Ribeiro

Aparador Norman  
(alt. 70 x larg. 175 

x prof. 38 cm),  
de pau-rosa indiano, 

€789, Area

Cadeira La Chaise, 
design de Charles 
e Ray Eames, para 
a Vitra, €7368,93, 

Semnome

Lareira suspensa 
Bathyscafocus,  

da Focus, 
€6082,35  

(para um pé direito  
de 2,70 m),  

Pedra e Decoração

Candeeiro de pé Cecil 
(alt. 209 x larg. 143 

x prof. 55 cm), €295, 
AreaTapete de algodão Silas (170x240 cm), 

€229, e (200x300 cm), €339, Area

Sofá Flap, da Edra, a partir de €15.670, 
QuartoSala


