
O ÍCONE CONTINUA A EVOLUIR:  

IWC SCHAFFHAUSEN ADICIONA  

NOVOS MODELOS À FAMÍLIA 

PORTUGIESER

Schaffhausen, 25 de abril de 2020 – A IWC Schaffhausen adiciona novos modelos à família Portugieser. Um estilo 

compacto e automático no design icônico da Portugieser, um novo modelo com o lendário calendário perpétuo, 

um cronógrafo esportivo náutico com uma caixa de proporções elegantes e o primeiro relógio equipado com 

uma indicação de marés. Esses são os destaques da nova coleção, todos apresentam calibres fabricados pela 

IWC e aperfeiçoam ainda mais o apelo exclusivo da família Portugieser.

Apenas alguns designs são absolutamente atemporais. 
Com o Portugieser, a IWC criou um ícone no final da 
década de 1930. O Reference 325, entregue a dois 
homens de negócios de Portugal – daí seu nome – era um 
relógio de bolso caçador. A inspiração para o mostrador 
com um design claro, aberto e altamente funcional veio 
dos relógios que a IWC estava produzindo para a Marinha 
Real Britânica na época. Desde o início, o Portugieser 
possuía as características típicas de um relógio de bolso, 
juntamente com a alta precisão e a fácil legibilidade de um 
instrumento náutico. 

“O incrível do Portugieser é que seu aspecto quase não 
mudou desde então. O design claro e funcional parece tão 
atual e contemporâneo hoje como era há mais de 80 anos. 
O Portugieser, portanto, incorpora precisamente a mesma 
modernidade atemporal que distingue a marca IWC. Anova 
coleção agora torna nossa família de relógios mais famosa 
ainda mais atrativa e demonstra como o design icônico 
continua a evoluir”, explica Christoph Grainger-Herr, CEO 
da IWC Schaffhausen.

COLEÇÃO COMPLETA 

COM CALIBRES DA CASA 

Todos os relógios da nova coleção estão equipados 
com calibres manufaturados pela IWC. Apresentam 
movimentos automáticos das famílias de calibre 52000 
e 82000, que possuem enrolamento Pellaton com 
componentes cerâmicos, entre outros. Nos cronógrafos, 
os movimentos das famílias dos calibres 89000 e 69000 
garantem uma medição precisa dos intervalos de 
tempo. O Portugieser Chronograph (Ref. 3716), um dos 
modelos mais populares da IWC, aparece na sua versão 
tradicional agora equipada com calibre 69355 da IWC e a 
parte traseira do relógio transparente em vidro de safira. 
Atualmente, também é possível registrar qualquer relógio 
que esteja dentro do período de garantia padrão de 
dois anos no programa My IWC, que estende a garantia 
internacional para oito anos.
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NOVOS MODELOS 

COM DIÂMETROS REDUZIDOS 

O Portugieser Automatic 40 (Ref. 3583) marca o retorno 
à coleção de design icônico, com os pequenos segundos 
às 6 horas em um caixa compacta com um diâmetro de 
40 milímetros. O novo modelo automático é impulsionado 
pelo calibre 82200, fabricado pela IWC com corda Pellaton. 
Para o Portugieser Perpetual Calendar 42 (Ref. 3442), 
o calendário perpétuo foi integrado pela primeira vez em 
um movimento da família do calibre 82000. O relógio com 
o calibre 82650 fabricado pela IWC tem um diâmetro de 
42 milímetros e exibe as informações do calendário de 
maneira legível em três aberturas.

UM RELÓGIO DE ESPORTE NÁUTICO 

PARA MAR OU TERRA FIRME 

Como um relógio esportivo náutico, o Portugieser Yacht 
Club combina estilo atemporal com robustez e alta 
resistência à água. Os novos modelos, com um diâmetro 
de 44 milímetros, apresentam bezel de filigrana e aro de 
revestimento plano que conferem uma elegância notória 
às proporções da caixa. O Portugieser Yacht Club 
Moon & Tide (Ref. 344001) é o primeiro relógio da IWC 
a apresentar o recentemente desenvolvido indicador 
de marés, que exibe a próxima maré alta e baixa. 
O Cronógrafo Portugieser Yacht Club (Ref. 3907) vem 
com uma pulseira de aço inoxidável ou ouro (5N) de 
18 quilates 5N.

EDIÇÕES E MODELOS BOUTIQUE 

COM COMPLICAÇÕES 

Os modelos selecionados também estarão disponíveis 
com detalhes de design nas cores azul e dourada, 
inspiradas no mar, e estão disponíveis exclusivamente 
nas boutiques da IWC e on-line em IWC.com. Os 
relógios apresentam mostradores azuis, pulseiras 
de couro de jacaré em azul e caixas em ouro (5N) de 
18 quilates ou Armour Gold® de 18 quilates. Graças à 
sua microestrutura aprimorada, esse novo material 
inovador possui dureza consideravelmente mais alta do 
que as ligas de ouro 5N tradicionais. Dois modelos da 
nova coleção destacam a experiência da IWC na Haute 
Horlogerie: o Portugieser Tourbillon Rétrograde 
Chronograph (Ref.  3940) combina um turbilhão com 
indicador de data e cronógrafo retrógrado, enquanto 
o Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon  
(Ref. 5045) traz um turbilhão e um calendário perpétuo 
calendário no mostrador.
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D OWN LOADS

Fotos dos modelos Portugieser podem ser 
encontradas em press.iwc.com 

M A I S  I N FO R MAÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas
da IWC Schaffhausen
Email  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches

I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosos, robustos e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”; em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.
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