
IWC PORTUGIESER:  

UMA LENDA ENTRE ÍCONES

1939:  

REFERENCE 325

Em meados da década de 1930, a IWC Schaffhausen 
recebeu um pedido incomum. Numa época em que os 
pequenos relógios de pulso do estilo Art Déco estavam 
em voga, dois revendedores portugueses encomendaram 
um grande relógio de pulso com a precisão de um relógio 
de bolso. Não foi por acaso que eles escolheram abordar 
a IWC. Depois que F.A. Jones fundou a International Watch 
Company em 1868, a marca ganhou uma reputação 
mundial de relógios de bolso de precisão. Em 1939, seus 
princi-pais relojoeiros chegaram rapidamente a uma 
solução: eles abrigaram um relógio de bolso caçador de 
calibre 74 em uma caixa de 41,5 milímetros. A inspiração 
para o mos-trador veio dos relógios de mesa que a IWC 
produziu para a Marinha Real Britânica na época. Esses 
instrumentos náuticos do tamanho de relógios de bolso 
eram, entre outras coisas, instrumentos de navegação e, 
consequentemente, precisavam ser muito fáceis de ler. 
Com os pequenos segundos às 6 horas, um aro simples, 
algarismos arábicos e ponteiros Feiulle, o Reference 
325 estabeleceu uma linguagem de design moderna e 
atemporal que funcionaria como base para a história da 
família Portugieser. No entanto, o elegante relógio de 
pulso em formato de relógio de bolso estava décadas 
à frente de seu tempo: no final dos anos 70, os livros da 
IWC detalhavam apenas cerca de 690 vendas.

1993:  

EDIÇÃO ANIVERSÁRIO DO PORTUGIESER 

O homem responsável por resgatar o Reference 325 do 
esquecimento e transformá-lo no que é provavelmente 
o ícone mais conhecido da IWC foi o então diretor de 
marketing e vendas Hannes Pantli. Em 1993, a empresa 
comemorou seu 125º aniversário com o Il Destriero 
Scafusia (Ref. 1868), na época o relógio de pulso mais 
complicado do mundo. No entanto, para marcar a ocasião, 
Pantli queria lançar um relógio que representasse o legado 
horológico da IWC e fosse acessível a um número maior 
de amantes de relógios. Isso levou à ideia de reproduzir 
o Reference 325 em uma pequena série limitada. O novo 
nome, “Portugieser”, não apenas lembrou as origens 
do Reference 325, mas também criou uma conexão 
com os temas de navegação, precisão e confiabilidade. 
A  produção da Edição de Aniversário do Portugieser 
(Ref. 5441) foi limitada a 1000 relógios em aço inoxidável; 
500 em ouro 5N e 250 em platina. Medindo 42,5 milímetros 
de diâmetro, os relógios usavam o calibre 9828, que 
era baseado no calibre 98. A Edição de Aniversário do 
Portugieser esgotou rapidamente e estabeleceu uma 
tendência global em relação aos relógios de pulso de 
formato maior.
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2003:  

PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR  

Em 2003, a primeira integração do calendário perpétuo 
em um Portugieser foi um marco na história dessa família 
de relógios. Desenvolvido na década de 1980 por Kurt 
Klaus, o sofisticado programa mecânico reconhece 
automaticamente as diferentes durações dos meses e dos 
anos bissextos. Todos os indicadores estão perfeitamente 
sincronizados entre si e, se o relógio estiver fora de uso 
há algum tempo, pode ser facilmente redefinido usando 
apenas a coroa. Kurt Klaus usou o desenvolvimento do 
calibre de tamanho grande 5000 como uma oportunidade 
para refazer seu módulo de calendário do zero e 
adaptá-lo a um espaço mais generoso disponível no novo 
movimento. A presença de engrenagens maiores levou 
também a uma redução ainda mais exata da indicação da 
fase da lua. No Portugieser Perpetual Calendar (Ref. 5021), 
isso é tão preciso que ele requer correção de apenas um 
dia após 577,5 anos. O Portugieser Perpetual Calendar 
Double Moon (Ref. 50611) é o primeiro modelo da IWC 
a apresentar uma indicação de fase da lua dupla. Essa 
característica incomum mostra a lua como parece para 
seus observadores nos hemisférios norte e sul.

.

2010:  

PORTUGIESER YACHT CLUB CHRONOGRAPH 

Projetar um relógio resistente e à prova de intempéries que 
se destaca em qualquer ocasião: esse foi o briefing para 
a criação do Yacht Club (Ref. 811A/D), lançado pela IWC 
em 1967. A força motriz deste elegante e esportivo modelo 
automático com sua pulseira em aço inoxidável era o 
calibre 8541B de alta precisão de Albert Pellaton. Nos 
anos seguintes, estabeleceu-se como um dos modelos 
de maior sucesso da IWC. Em 2010, a empresa decidiu 
reviver o nome lendário e integrou o Yacht Club à família 
Portugieser. No Portugieser Yacht Club Chronograph 
(Ref. 3902), o designer-chefe da IWC, Christian Knoop, 
criou um relógio esportivo náutico que atendia às mais 
altas expectativas. A caixa de 45 milímetros é robusta e 
resistente à água até 6 bar. Graças ao icônico design do 
Portugieser, o relógio também cai bem em terra firme. 
O  relógio é impulsionado pelo calibre 89360, fabricado 
pela IWC, que combina horas e minutos em uma abertura 
às 12 horas. O flange, que possui uma escala de quarto 
de segundo, não permite apenas uma leitura precisa dos 
intervalos de tempo: também empresta ao Portugieser 
Yacht Club Chronograph o caráter de um instrumento 
náutico e um estilo esportivo discreto.
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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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