
IWC LAUNCHES NEW PORTUGIESER 

PERPETUAL CALENDAR MODELS

Schaffhausen, 25 de abril de 2020 – A IWC Schaffhausen apresenta o Portugieser Perpetual Calendar 42. Pela 

primeira vez, a famosa complicação calendário perpétuo da IWC é integrada a um movimento da família do 

calibre 82000, fabricado pela IWC. O relógio, com um diâmetro de 42 milímetros, exibe as informações do 

calendário em três aberturas. A IWC também anuncia uma edição boutique do icônico Portugieser Perpetual 

Calendar de 44 milímetros em Armor Gold® de 18 quilates.

Rigorosamente pensado e desenvolvido para atender 
às necessidades de seus apreciadores, com foco na 
autonomia máxima e no simples manuseio. Nenhuma outra 
complicação expressa tanto os valores da IWC e de maneira 
tão eloquente quanto o calendário perpétuo desenvolvido 
pelo lendário relojoeiro Kurt Klaus na década de 1980. No 
Portugieser Perpetual Calendar 42 (Ref.  3442), a IWC 
integrou, pela primeira vez, a complicação icônica em um 
movimento da família do calibre 82000. Suas dimensões 
compactas permitiram oferecer ao relógio um diâme-tro 
de apenas 42 milímetros. O calibre 82650 fabricado pela 
IWC avança o calendário com um único impulso durante 
a noite. A corda automático da Pellaton é equipada com 
componentes cerâmicos de óxido de zircônio e acumula 
uma reserva de marcha de 60 horas. O movimento pode 
ser admirado na parte traseira transparente de vidro de 
safira do relógio.

O programa mecânico do calendário perpétuo reconhece 
de forma independente as diferentes durações dos 
meses e adiciona um dia extra no final de fevereiro 
a cada quatro anos. Todos os mostradores são 
perfeitamente sincronizados entre si e podem ser ajus-
tados simplesmente através da coroa. Nesta versão do 
calendário, as indicações de da-ta, mês e dia da semana 
são distribuídas em três aberturas às 3, 6 e 9 horas. 
A  indicação da fase da lua foi integrada ao indicador de 
mês e desvia da órbita real da lua em apenas um dia após 
577,5 anos. Um indicador de dia da semana conta os anos 
até o próximo ano bissexto.

Dois modelos apresentam uma caixa em ouro (5N) de 
18 quilates. O terceiro possui uma caixa de aço inoxidável.

Ref. IW344203: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e 
apliques dourados, pulseira de couro de jacaré preta da 
Santoni.

Ref. IW344202: 
Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador prateado, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro 18 quilates, 
pulseira de couro de jacaré marrom da Santoni.
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Ref. IW344205 Boutique Edition: 
Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador azul, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro 18 quilates, 
pulseira azul de couro de jacaré da Santoni.

E D I Ç ÃO B O U T I Q U E D O P O R T U G I E S E R 

P E R P E T UA L C A L E N DA R 

O clássico Portugieser Perpetual Calendar (Ref. 5033) 
com um diâmetro de 44 milímetros exibe as informações 
do calendário em quatro aberturas. Além dos indicadores 
de data, dia, mês e fase da lua, possui um mostrador de 
quatro dígitos de ano, pequenos segundos e um indicador 
de reserva de marcha. A novidaede é uma Boutique 
Edition com detalhes de design inspirado no mar: uma 
caixa Armor Gold® de 18 quilates, um mostrador azul e 
uma pulseira azul de couro de jacaré da Santoni.

Ref. IW503312 Boutique Edition: 
Caixa Armor Gold® de 18 quilates, mostrador azul, 
ponteiros banhados a ouro, apliques de ouro de 
18 quilates, pulseira azul de couro de jacaré da Santoni.

O relógio é alimentado pelo calibre 52610, fabricado pela 
IWC, que possui uma corda bidirecional Pellaton equipada 
com componentes de cerâmica de óxido de zircônio 
pra-ticamente sem desgaste. A reserva de marcha é de 
sete dias.

P R ÁT I CO E  

FÁC I L  D E U S A R 

Na década de 1980, o lendário relojoeiro da IWC Kurt 
Klaus projetou um calendário perpétuo que compreendia 
apenas cerca de 80 partes individuais. A complicação 
es-treou no Da Vinci Perpetual Calendar (Ref. 3750), em 
1985. Pela primeira vez, um calendário perpétuo teve um 
indicador de quatro dígitos no ano e da fase da lua. Um 
novo recurso ainda mais atrativo foi sua facilidade de uso. 
Todos os indicadores são perfeitamente sincronizados e, 
se o relógio não for usado por algum tempo, eles são 
facilmente avançados depois usando apenas a coroa. 
Em 2003, o calendário perpétuo apareceu na família 
Portugieser pela primeira vez. O módulo de calendário foi 
aprimorado conti-nuamente ao longo dos anos. Exigirá 
uma correção apenas em 2100, porque, devido a uma 
peculiaridade do calendário gregoriano, o ano bissexto 
que normalmente ocorreria será, então, omitido.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – corda Pellaton – calendário perpétuo com indicação de data, dia da semana, mês,  
ano bissexto e fase da lua – parte traseira transparente com vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  82650
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias 46
Reserva de marcha  60 horas
Movimento Automático

 

R E LÓ G I O

Materiais   Ref. IW344203: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques dourados, pulseira preta de couro de jacaré da Santoni 

  Ref. IW344202: Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador prateado, 
ponteiros em ouro, apliques em ouro de 18 quilates, pulseira marrom de 
couro de jacaré da Santoni 

  Ref. IW344205: Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador azul, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro de 18 quilates, pulseira azul 
de couro de jacaré da Santoni 

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexivo nos dois lados
Resistência à água  3 bar
Diâmetro  42.4 mm
Altura  13.8 mm

PORTUGIESER PERPETUAL  

CALENDAR 42

R E F.  I W 3 4 42
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – corda Pellaton – indicador de reserva de marcha – calendário perpétuo com 
indicação de data, dia da semana, mês, ano em quatro dígitos e fase da lua – pequenos segundos –  
parte traseira transparente com vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  52610
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias 54
Reserva de marcha  7 dias (168 horas)
Movimento Automático

 

R E LÓ G I O

Materiais   Caixa Armor Gold® de 18 quilates, mostrador azul, ponteiros banhados a 
ouro, apliques de ouro de 18 quilates, pulseira azul de couro de jacaré da 
Santoni 

Vidro  Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexivo nos dois lados
Resistência à água  3 bar
Diâmetro  44.2 mm
Altura  14.9 mm

PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR 

“BOUTIQUE EDITION”

R E F.  I W5033 12
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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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