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NOTÍCIA

O Instituto dos Vinhos do Porto e Douro uniram-se ao arquitecto Álvaro Siza Viera e à marca 
Zwiesel Kristallglas AG e daí nasceu um projeto de design especial – um decanter que 
marca a celebração dos 260 anos da Região Demarcada do Douro. O conhecido arquitecto, 
que há uns anos já havia desenhado os copos para vinho do Porto, aceitou o novo desafio e 
desenhou esta nova peça de design, um decanter, que tem um papel fundamental no 
arejamento e valorização das características dos vinhos. O objecto foi apresentado durante 
o jantar dos 260 anos da Região Demarcada do Douro, que se reslizou recentemente no 
novo Terminal de Cruzeiros de Leixões.    

A Zwiesel Kristallglas AG: a marca alemã abriu a sua primeira fábrica em 1872, em Zwiesel, 
na Baviera, terra com séculos de tradição na produção de vidros e cristais. Fundada por 
Anton Müller, a Zwiesel Kristallglas AG é uma das líderes de mercado e um dos maiores 
especialistas mundiais na produção de copos para vinho. Presente em todo o mundo, a 
Zwiesel Kristallglas AG produz atualmente copos, decanters e outras peças variadas em 
vidro e cristal. A Zwiesel Kristallglas AG tem por filosofia aliar-se a grandes personalidades 
das mais variadas áreas para marcar a diferença no mercado dos vinhos. 
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