CEARÁ

Companheiro de pulso

T A P P OR TUG A L
PU BLI CA ÇÃ O ME N S A L / MON TH L Y PU B LIC ATIO N

de cronógrafo mecânico | Corda automática | Reserva de marcha depois da corda completa: 68 horas | Função de paragem das horas, dos minutos e segundos | Contadores das horas e dos
minutos combinados num sub-mostrador na posição das 12 horas | Função de flyback | Pequeno mostrador de segundos com dispositivo de paragem | Calendário perpétuo digital | Indicação dos
anos bissextos | Coroa de rosca | Vidro de safira, convexo, anti-reflexo de ambos os lados | Resistente à água 6 bar | Ouro vermelho de 18 quilates |

IWC. Concebido para homens.

Amoreiras Shopping Center, 213 827 440 · NorteShopping, 229 559 720 · CascaiShopping, 214 607 060 · Centro Colombo, 217 122 595 · Av. da Liberdade, 129, 213 430 076
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Spitfire Calendário Perpétuo Digital Data-Mês. Ref.ª 3791: Nos dias em que o Spitfire conquistava os céus, não havia escassez de heróis. E onde
há heróis, há também bandidos. Quem quer que fosse, lá em cima, sem um co-piloto, somente podia confiar nos seus instintos – e no seu IWC. Hoje,
o Spitfire Calendário Perpétuo Digital Data-Mês da IWC vem equipado com uma reserva de marcha de 68 horas e um vidro seguro contra quebras de
pressão, tudo concebido para dar aos pilotos um sentimento de segurança. O que, graças ao calendário perpétuo, irá durar muitos e muitos anos. Movimento

Ceará

terra da luz
illuminated lands

Ruy de Carvalho e/and Ricardo Carriço

outono com sol em Tavira/
autumnal sun in Tavira
Ana Moura

uma voz à conquista do mundo/
a voice to conquer the world
João Pires

o príncipe dos sommeliers/
a prince among sommeliers
Viniportugal

a embaixada do
vinho português/
Portuguese wine
ambassador
Irene Pimentel e/and
Eduardo Bueno

diálogos atlânticos/
Atlantic dialogues
Madrid de Pedro Almodóvar/

Pedro Almodóvar’s Madrid
Las Vegas

onde tudo é possível/
where anything is possible
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