
Caros amigos,

 Para alegria dos apreciadores de vinhos, como nós, a situação do mercado brasileiro está – aos poucos,

mas de forma consistente – se normalizando. O mundo não acabou, o consumidor não deixou de comprar

e novos e instigantes vinhos continuam a chegar aos portos e às lojas especializadas.

 Verdade que persistem graves problemas burocráticos e tentativas de complicar ainda mais as coisas.

Inventar entraves para a importação, a exemplo do famigerado selo que se pretende criar. Como sempre, essas 

tentativas vêm embrulhadas em supostas boas intenções, para enganar inocentes e desavisados. No caso,

a de proteger (sic) os produtores brasileiros. Não será criando entraves aos vinhos importados que se aumentará

o consumo de vinho brasileiro, como já se sabe pelo exemplo de outros setores, como o de informática

(TI para os mais modernos), na época dos governos militares. 

 Produzir vinhos melhores e mais acessíveis depende de tecnologia e do intercâmbio de idéias e informações

e não da imposição de barreiras alfandegárias. Estas beneficiam apenas maus produtores, que temem colocar

seus vinhos nas prateleiras, lado a lado com o que se produz fora. 

 O interesse no potencial do mercado brasileiro tem se mostrado cada vez maior, como demonstram

a própria Expovinis e as várias mostras de vinhos de diferentes países/regiões que se sucedem quase semanalmente. 

E aqui queremos registrar o reconhecimento à qualidade editorial de Wine Style, expresso no apoio que recebemos

de entidades como a Wines of Argentina e, agora, a ViniPortugal, para produzir edições especiais sobre seus

respectivos países, aproximando mais o consumidor brasileiro dos vinhos ali produzidos.

 Para a elaboração de suplementos como o que acompanha esta edição (o primeiro de dois, sendo que

o segundo circulará com a edição nº 25), visitamos as principais regiões vinícolas, conversamos com produtores

e enólogos e provamos literalmente centenas de vinhos. Sempre com o objetivo de ajudar os amantes do vinho

na agradável, mas, às vezes, difícil, tarefa de identificar rótulos, produtores e até regiões vinícolas a ser eventualmente 

visitadas. No caso desta edição, enfocamos os vinhos e algumas das principais regiões produtoras de Portugal,

como fizemos, recentemente, com a Argentina e como pretendemos fazer, no futuro, com outras regiões vinícolas

do mundo, para levar informações isentas e acuradas a nossos leitores, razão de ser da Wine Style.

  Abraços, Arthur Azevedo

                  Guilherme Velloso

                 Mario Telles Jr.
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