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O QUE É O CLUBE DE VINHOS PORTUGUESES 

 

A página foi criada em Maio de 2009 e teve na sua génese um grupo de amigos, produtores de vinhos e 
diversas pessoas que sabendo da minha envolvência na vinicultura, me incentivaram a criar algo que 
permitisse divulgar tudo o que Portugal é capaz de produzir neste aspeto. 

Desde então, o projeto cresceu e encontra-se em fase de expansão e consolidação, levando-me a 
dedicar-me em exclusivo ao Clube de Vinhos Portugueses, no sentido de conseguir chegar a mais zonas e 
ter mais tempo para compor e redigir melhores artigos. 

Como autor garanto o único órgão de divulgação de vinhos com publicações diárias, com diversidade de 
temáticas e por esse motivo me tornei uma referência como crítico de vinhos. A comprovar estão os 
convites que me têm sido endereçados no sentido de participar como orador em palestras, workshops, 
provas comentadas e inúmeros eventos para os quais sou chamado. 

 

MISSÃO 

 

O Clube de Vinhos Portugueses sempre defendeu o vinho como Património Histórico e Cultural de 
Portugal e todo o trabalho realizado até agora teve  como base nessa premissa, sendo ainda transversal a 
falar sobre assuntos de atividades envolventes como os casos da Gastronomia ou Enoturismo. 

 

REFERÊNCIA NO MUNDO DOS VINHOS 

 

Em 6 anos, o Clube de Vinhos Portugueses tornou-se na principal referência em língua portuguesa 
contando com mais de um milhão e meio de visitantes neste período, estando bem posicionado no ranking 
da Enoblogs (http://www.enoblogs.com.br/), como comprova inclusivamente a relação de evolução 
estatística de visitantes ao longo dos anos. O principal boom e fator determinante para aumentar a minha 
envolvência iniciou-se há 12 meses atrás quando estatisticamente disparou o número de visitas ao Clube 
de Vinhos Portugueses. Durante este período empenhei-me em, além de melhorar aspetos gráficos e 
conteúdos, divulgar amplamente em Portugal e Além-Fronteiras tudo o que foi sendo publicado, a 
acrescentar a reorganização e melhoria de imagem levada a cabo. 

Na página seguinte, em anexo pode consultar-se a resenha estatística desde o início de atividade. 

Na esperança que estas condições mereçam a confiança no apoio que me puder ser concedido, 
subscrevo-me com inteira consideração. 

 

Cumprimentos, 

Jorge Cipriano 
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ESTATÍSTICAS DE VISITANTES NA PÁGINA 

 


