NOVO ESPAÇO LOUNGE IWC

Machado Joalheiro inaugurou um espaço inteiramente dedicado à IWC, onde terá acesso todas as
colecções da marca num ambiente descontraído, mas altamente sofisticado. Fique a conhecer este
novo lounge IWC na loja da Avenida da Boavista, no Porto.
A IWC ganhou um espaço lounge na loja da Machado Joalheiro do Edifício Aviz, na Avenida da Boavista,
no Porto. Em perfeita harmonia com o design e decoração da loja, este novo espaço de linhas
contemporâneas convida os clientes a viajar pelo universo da marca de Schaffhausen num ambiente
descontraído, mas altamente sofisticado, onde receberá um atendimento personalizado e poderá
conhecer todas as colecções da IWC, com destaque especial para a Portuguesa, Portofino, Aquatimer e
Pilot.
A criação deste novo espaço dedicado à IWC coincidiu com a profunda remodelação da loja da Avenida
da Boavista, que agora se destaca entre uma das mais prestigiadas joalharias internacionais,
representado também marcas como a Cartier, Franck Muller, Jaeger-LeCoultre, Panerai ou Vacheron
Constantin.
Uma forte ligação
A ligação entre Portugal e a IWC é muito especial e, para contar a história que une o povo português à
marca de Schaffhausen, será necessário voltar ao final dos anos 30, quando dois empresários
portugueses encomendaram um relógio de pulso de grandes dimensões que teria de ser altamente
preciso e fiável e corresponder às exigências de um cronógrafo marítimo. Na altura, a única forma de
responder a estes requisitos era através da criação de um relógio de bolso, mas a Manufactura da marca
conseguiu superar o desafio de integrar um movimento de caixa hunter – também com a corda
posicionada às três horas – numa caixa de relógio de pulso. E foi assim que, em 1939, foi apresentado o
mais bem sucedido modelo da IWC: a Portuguesa.
Também o início da relação entre a Machado Joalheiro e a marca suíça data da década de 30 do século
passado, com registos antigos a indicar que os primeiros relógios de pulso da IWC chegaram ao Porto
nessa mesma altura. E, volvidos mais de 70 anos, a Machado Joalheiro dedica agora um espaço de
destaque para a marca na sua loja da Avenida da Boavista, no Porto.
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