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até apresentar o matiz pretendido e o brilho perfeito. Assim,  
é conferida a cada bracelete um aspeto patinado exclusivo  
com tonalidade individual. A indicação das fases da lua, 
que faz parte da família Da Vinci desde 1985, cria no Da 
Vinci Automático Fase da Lua 36 o centro visual do mos-
trador prateado. A lua dourada ou prateada movimenta-se 
no sentido dos ponteiros do relógio sobre o céu noturno 
azul escuro. O fundo do relógio de todas as referências 
do Da Vinci  Automático 36 e do Da Vinci Automático Fase 
da Lua 36 está ornamentado com a gravação da “Flor da 
Vida”. Esta figura geométrica com vários círculos uniforme
mente sobre postos foi extensamente estudada e dese-
nhada por Leonardo da Vinci. Ela representa a sua busca 
incansável por regras matemáticas para a beleza e a 
 proporção e representa simbolicamente o novo design da 
coleção de relógios.

O Da Vinci Automático (ref. IW356601/IW356602), com 
um diâmetro de 40 milímetros, foi criado tanto para ho-
mens como para senhoras – como clássico relógio de três 
ponteiros, tem um design simples e elegante. A assinatura  
estilística da família de relógios – caixa redonda com en-
caixes de bracelete marcantes – tem aqui um destaque 
especial. O mostrador minimalista com grandes algaris-
mos árabes e os ponteiros em forma de lança enquadram-
-se no design purista do Da Vinci Automático. Uma refe-
rência é ofere cida com mostrador prateado e bracelete em 
pele da Santoni, a outra com mostrador cor de ardósia e 
bracelete em aço inoxidável.

Com o Da Vinci Calendário Perpétuo Cronógrafo (ref. 
IW392101/IW392103) a IWC combina, pela primeira vez, 
o seu conhe cido cronógrafo mecânico com uma indicação 
das fases da lua perpétua num mostrador interno num 
novo mó dulo de complicação. A indicação das fases da 
lua é feita através de um disco parcialmente prateado ou 
dourado, parcial mente azul escuro, que representa, em 
função da rotação sob a abertura no mostrador, a sombra 
da terra e a lua crescente ou decrescente. Para tal, os 
relojoeiros da IWC tiveram de construir o calibre manu-
faturado 89630, que aciona também as restantes funções 
do calendário perpétuo: a data, o mês, o dia da semana 
e a indicação do ano com quatro dígitos. 

O Da Vinci Tourbillon Rétrograde Cronógrafo (ref. IW393101) 
em ouro vermelho de 18 quilates já revela a sua estreia no 
nome – a invulgar combinação de um turbilhão clássico 

com uma data retrógrada e um cronógrafo desportivo num 
único mostrador. Também aqui foi necessário o desenvolvi-
mento contínuo do calibre de cronógrafo 89360. Daqui 
resultou o novo calibre manufaturado 89900, que graças 
a um sistema de alavancas novo permite, pela primeira 
vez, o acerto ao segundo do turbilhão – a denominada 
paragem do turbilhão. O resultado é uma complicação 
tecnicamente sofisticada e visualmente equilibrada num 
design claro e percetível: no mostrador interno superior  é 
possível ler as horas e minutos parados como uma hora, 
os segundos são contados pelo ponteiro dos segundos  
em posição central; em baixo, na posição “6 horas” está 
posicionado o turbilhão volante; e no lado esquerdo, o arco 
ligeiramente oscilante da indicação da data  retrógrada 
chega quase de uma complicação à outra. Além disso, foi 
aplicada pela primeira vez a denominada Diamond  Shell 
Technology na âncora e na roda da âncora. Um revesti-
mento com diamantes reduz desta forma a fricção, provo-
cando assim uma maior libertação de energia.

O G R U P O -ALVO FE M I N I N O É  
O FOCO P R I N CI PAL

“Com a nova coleção Da Vinci queremos voltar a reforçar 
a consciência das mulheres na marca, que representam 
uma parte considerável dos amantes de relógios”, cons-
tata Franziska Gsell, CMO da IWC Schaffhausen. “O fabrico  
de relógios de senhoras na Schaffhausen remonta aos 
tempos da fundação da empresa. Neste sentido, a empresa  
mantémse fiel à sua herança.”

O design da atual coleção Da Vinci segue o seu estilo ca-
racterístico. Assim, a equipa de design deixou-se inspirar  
pelos encaixes de bracelete maciços, que caracterizavam 
os relógios Da Vinci nos anos de 1980. “Pensámos muito 
e intensamente sobre o formato da caixa do novo Da Vinci”,  
acrescenta Christian Knoop, Creative Director da IWC. 
“Chegámos à conclusão de que uma interpretação mo-
derna da expressão de forma redonda dos anos de 1980 
seria a que mais se enquadrava na coleção completa da 
IWC. Por exemplo, orientámo-nos pela luneta de moldura 
dupla com junta envolvente e depois concebemo-la de 
forma mais estreita e menos escalonada. Também assumi-
mos os algarismos árabes grandes do Da Vinci redondo, 
tal como os ponteiros esguios em forma de lança.”
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DOWN LOADS 

Todo o material de imprensa sobre o lançamento  
dos novos Relógios Da Vinci da IWC Schaffhausen 
pode ser obtido gratuitamente em press.iwc.com
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IWC SCHAFFHAU S E N

Apostando claramente na tecnologia e no desenvolvimento,  
a manufatura de relógios suíça IWC Schaffhausen fabrica 
desde 1868 cronógrafos de valor constante. A empresa 
tornou-se afamada a nível internacional devido à sua pai-
xão por soluções inovadoras e por espírito de invenção 
técnica. Como uma das marcas líderes a nível mundial no 
segmento de relógios de luxo, a IWC fabrica obras-primas 
da Haute Horlogerie que reúnem engenharia e precisão 
com um desenho exclusivo. Enquanto empresa ecológica 
e socialmente  responsável, a IWC está empenhada na 
produção sustentável, apoia instituições no mundo inteiro 
na sua ação com crianças e jovens e mantém parcerias 
com organizações orientadas para a proteção climática e 
ambiental.
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