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o vinho tratado com inteligência caros amigos,

 

 a equipe de Wine Style e os amigos do vinho em geral foram surpreendidos, no início de fevereiro último,

com o falecimento de Ângelo Salton neto (ver notícia a respeito nesta edição). presidente da vinícola Salton

e grande personalidade do vinho brasileiro, Ângelo foi, para nós da Wine Style, um amigo e apoiador incondicional 

desde a primeira hora. podemos dizer, sem medo de cometer injustiças, que Ângelo foi uma das pessoas que nos 

permitiram transformar o sonho de fazer uma revista de vinhos séria e com conteúdo editorial diferenciado

em realidade, consagrada pelos quatro anos de existência que completará em breve. como bom descendente

de italianos, Ângelo era um apreciador de vinhos, mas, de modo algum, um consumidor sofisticado ou blasé. vinho,

para ele, era principalmente um elemento de convívio social e de celebração, com a família e os amigos. mesmo

assim, entendeu perfeitamente a importância de uma publicação como Wine Style para a difusão da cultura

do vinho e se dispôs a apoiá-la antes mesmo que saísse do papel. para isso, contribuiu a antiga amizade com dois

dos fundadores da revista (arthur azevedo e mario telles jr.), a quem sempre fez questão de reconhecer a contribuição 

dada no processo que levou a Salton a investir cada vez mais na produção de vinhos de qualidade. uma das histórias 

curiosas envolvendo Ângelo e a abS-Sp diz respeito ao salton classic cabernet sauvignon 1999, “descoberto”

durante visita que os diretores da abS fizeram à Serra gaúcha. tratava-se de um vinho muito interessante, diferente

de tudo o que havíamos provado na ocasião. Quando perguntamos o que seria feito com ele, fomos informados

que seria mesclado a outros vinhos. fizemos chegar ao nosso amigo Ângelo nossa indignação, sugerindo que,

pela sua qualidade, o vinho fosse engarrafado em separado. Ângelo concordou e assim nasceu um vinho que

se tornou um símbolo para a Salton. Ângelo nunca deixou de contar essa história sempre que tinha oportunidade. 

 não caberia, neste espaço, destacar as inúmeras qualidades de Ângelo, o que já foi feito nas inúmeras 

homenagens que se seguiram a sua morte. Só gostaríamos de destacar as duas que julgamos mais importantes: 

dedicação à família (aí incluídos, num sentido amplo, todos os colaboradores da empresa que leva o nome

de seus antepassados) e lealdade incondicional aos amigos. é, sobretudo, dessa amizade de tantos anos que 

sentiremos mais falta. visitar a Serra gaúcha sem a companhia do Ângelo servindo espumante no ônibus não será

a mesma experiência. a lembrança da generosidade do amigo ficará gravada para sempre em nossas memórias.

   arthur azevedo

   guilherme velloso

   mario telles jr. 


