
Caros amigos,

O mundo do vinho começou em 2011 a todo vapor e nós da Wine Style acompanhamos o ritmo, participando

ativamente de eventos e degustações exclusivas, no Brasil e no exterior, para melhor informar nossos leitores.

Começamos o ano com a visita de nosso amigo e parceiro Pancho Campo, presidente da Wine Academy da Espanha. 

“Pancho”, apelido que o acompanha desde os tempos em que brilhava nas quadras de tênis de todo o mundo, veio 

ao Brasil para apresentar a nova edição do Wine Future, evento do qual Wine Style é Media Partner exclusivo no país. 

A primeira edição do Wine Future, em Rioja, em 2009, mereceu extensa cobertura nas páginas da revista (ver WS 26). 

A segunda vai se realizar em Hong Kong, em novembro. E lá estaremos, novamente, para cobrir todos os detalhes 

desse que é o maior acontecimento do setor, com presenças já confi rmadas, entre outras importantes

personalidades do mundo do vinho, de Robert Parker e Jancis Robinson.

Trazemos também nesta edição, com exclusividade absoluta, todos os detalhes do Le Grand Tasting. O evento, 

promovido pela dupla Bettane & Desseauve, responsáveis pelo mais importante guia de vinhos da França,

foi realizado no Museu do Louvre, em Paris, cenário muito apropriado para as verdadeiras “obras de arte” em estado 

líquido servidas em seus dois dias. Também em Paris, acompanhamos degustação exclusiva de toda a gama

de vinhos do produtor Jean-Luc Colombo, um dos mais importantes do Rhône. E, da Espanha, nossa

correspondente Rosa Gonzáles mostra todas as novidades que as Grandes Marcas da Rioja tem a oferecer.

Mostrando que em 2011 o Brasil continua na rota dos grandes nomes do vinho, tivemos a visita do Príncipe Robert

de Luxembourg, proprietário, entre outros, do Château Haut-Brion. Em longa conversa (acompanhada, obviamente, 

de degustação de alguns de seus vinhos) com nossos editores, ele contou muitas particularidades desta que é,

sem dúvida, uma das mais destacadas propriedades de Bordeaux.

Antes de terminar, registramos que, a partir desta edição, em razão de novos projetos pessoais, nosso

diretor-editor Guilherme Velloso deixa as funções que vinha exercendo na revista. Mas ele continuará colaborando

com Wine Style, agora como seu Repórter Especial.

Abraços a todos,

  Arthur Azevedo,

  Mario Telles Jr.
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