
 

 

 

 

A JAEGER-LECOULTRE ENRIQUECE A COLEÇÃO POLARIS COM 

UM CALENDÁRIO PERPÉTUO 

 

EMBARQUE EM UMA NOVA AVENTURA PERPÉTUA 

 

Em 2022, a Jaeger-LeCoultre apresenta pela primeira vez um calendário perpétuo na linha Polaris, 

enriquecendo a coleção com uma das complicações mais complexas, úteis e valiosas da relojoaria. 

Com um mostrador em laca com uma profunda cor azul degradê que amplifica seu estilo esportivo e 

elegante, o Polaris Perpetual Calendar tem suas inspirações estéticas do Polaris Mariner Memovox. 

Seu movimento interno recém-desenvolvido, Calibre Jaeger-LeCoultre 868AA, fornece uma exibição 

as fases da Lua em ambos os hemisférios, assim como uma reserva de marcha estendida de 70 horas, 

além dos displays de calendário perpétuo e luneta rotativa interna – uma assinatura da linha Polaris. 

 

• Redefinindo o relógio de pulso moderno e elegante, o calendário perpétuo Polaris é 

alimentado pelo novo Calibre Jaeger-LeCoultre 868AA 

• Um mostrador em laca azul degradê fornece uma exibição visualmente rica e altamente 

legível das indicações do calendário e das fases da lua em ambos os hemisférios  

• A caixa de 42 mm em aço ou ouro rosa possui um acessório de troca rápida para as 

pulseiras intercambiáveis 

 

O nome histórico Polaris foi reintroduzido pela Jaeger-LeCoultre em 2018 com uma linha de relógios 

totalmente nova, aproveitando o distinto legado de relógios de mergulho da Manufatura e traduzindo o 

espírito do célebre Memovox Polaris de 1968 de uma forma contemporânea. Concebida para as 

aventuras do cotidiano, com uma combinação de capacidades robustas, funções práticas e uma 

estética distinta, a coleção Polaris redefiniu o relógio moderno e elegante. 

 

A Anomalia do Tempo – e um Novo Calibre com Calendário Perpétuo 

A razão da complexidade do nosso calendário, com seus anos bissextos e diferentes números de dias 

nos meses, está em uma anomalia entre a forma como medimos o tempo civil e os fenômenos celestes 

nos quais essas medições se baseiam. 

 

Consequentemente, para os relojoeiros, um calendário perpétuo está entre as complicações mais 

desafiadoras; um computador mecânico em miniatura, que deve se ajustar automaticamente para 

meses de diferentes durações e até mesmo para anos bissextos. Ao contrário de uma simples exibição 

de data, que precisa ser ajustada ao final de cada mês que não tem 31 dias, um calendário perpétuo 



 
 

 

não precisará de nenhuma correção manual até 2100 e, depois disso, apenas para os anos centenários 

que não são anos bissextos. 

 

As civilizações antigas definiam um ano como o tempo que o Sol leva para retornar à mesma posição 

no céu, completando um ciclo completo de estações. Este ano solar (ou “tropical”) durou 

aproximadamente 365,2425 dias – e levou à criação dos primeiros calendários. No entanto, um ano 

civil de 365 dias é quase seis horas mais curto que um ano solar. O calendário juliano, introduzido em 

46 a.C. por Júlio César, compensava adicionando um dia extra a fevereiro a cada quatro anos. No 

entanto, esta foi uma compensação excessiva e em 1582, o Papa Gregório XIII eliminou alguns anos 

bissextos. De acordo com o calendário gregoriano, que usamos até hoje, qualquer ano divisível por 4 

é bissexto; no entanto, se também puder ser dividido por 100, não é um ano bissexto (por exemplo, 

1900, 2100); ainda assim, aqueles anos centenários que podem ser divididos por 400, são anos 

bissextos (2000, 2400). 

 

No final do século XIX, a LeCoultre & Cie desenvolveu seus primeiros relógios de bolso com calendário 

perpétuo. Devido à dificuldade de criar mecanismos tão complexos na pequena escala de um relógio, 

a complicação ainda era extremamente rara quando a Jaeger-LeCoultre apresentou seu primeiro 

relógio de pulso com calendário perpétuo em 1937. Desde então, os relojoeiros da Manufatura 

melhoraram continuamente a precisão e a qualidade desses mecanismos notáveis.  

 

O novo Calibre Jaeger-LeCoultre 868AA desenvolvido para o Polaris Perpetual Calendar evoluiu do já 

comprovado movimento de calendário perpétuo manufaturado internamente que apareceu pela 

primeira vez em 2013. Ele foi atualizado de acordo com as últimas inovações técnicas da Manufatura 

e significativamente modificado, com uma exibição retrógrada das fases da Lua do Hemisfério Sul 

complementando a exibição clássica das fases da Lua do Hemisfério Norte, assim como um aumento 

na reserva de marcha para 70 horas. Complementando as indicações do calendário, a luneta rotativa 

interna – uma assinatura Polaris – oferece a função prática de medir o tempo decorrido. 

 

Um mostrador visualmente valioso 

Laqueado em uma profunda cor azul degradê, o mostrador do Polaris Perpetual Calendar tem 

inspiração estética no Polaris Mariner Memovox. O azul degradê sugere a transição do dia para a noite 

– um lembrete sutil da conexão entre os fenômenos celestiais e a medição do tempo. 

 

Com ênfase no equilíbrio e legibilidade, as indicações do calendário são exibidas em três 

submostradores. Os indicadores de data, mês e dia estão às 9, 12 e 3 horas, respectivamente, com o 

ano exibido dentro do indicador de mês. Um lembrete agradável de que os calendários tiveram suas 

origens em fenômenos astronômicos, as fases da Lua são exibidas às 6 horas – com uma exibição 

retrógrada para o hemisfério Sul emoldurando uma exibição clássica para sua contraparte Norte. Cada 

um dos quatro submostradores é ligeiramente recuado e com acabamento em texturas diferentes, 

adicionando riqueza visual à medida que a luz os atravessa. 

 



 
 

 

No centro do mostrador, um pequeno indicador de zona de segurança fica vermelho entre as 20:00 e 

as 04:00 para alertar o usuário para não ajustar as indicações de hora ou calendário. Os ponteiros 

esqueletizados permitem maior visibilidade das indicações e, de acordo com os códigos de design 

contemporâneos da Polaris, índices arrojados em forma de trapézio equilibram a complexidade e os 

detalhes finos das janelas do calendário. O revestimento luminescente nos ponteiros e índices 

aumenta a legibilidade em todas as condições de luz – um atributo essencial para um relógio esportivo. 

 

As caixas de 42 mm, em aço ou ouro rosa, apresentam os principais códigos de design Polaris: linhas 

firmes, molduras finas, cristais da caixa de vidro e uma atraente mistura de superfícies escovadas e 

polidas. Um fundo de safira transparente e uma massa oscilante em ouro rosa vazado revelam os 

sofisticados acabamentos da decorativos do movimento. 

 

Como característica fundamental para um relógio projetado para a vida cotidiana, o Polaris Perpetual 

Calendar é fácil de operar e ajustar. A coroa superior gira a luneta interna – ambos os recursos são 

assinaturas Polaris – enquanto a coroa inferior serve para definir a hora e dar corda ao relógio. As 

configurações do calendário são ajustadas por meio de um único botão. 

 

Graças a um sistema de pulseiras intercambiáveis recentemente desenvolvido, que é operado 

simplesmente pressionando os botões integrados no ponto de fixação entre as pulseiras, o Polaris 

Perpetual Calendar se adapta a todas as aventuras. Aproveitando seu caráter esportivo, o modelo em 

aço é oferecido com pulseira em aço de três fechos e pulseira em borracha texturizada, enquanto a 

elegância do modelo em ouro rosa é complementada por uma pulseira em borracha azul e, para um 

visual mais formal, uma pulseira em couro de crocodilo com fivela dobrável. Além das opções de 

personalização, há uma coleção de pulseiras em couro de bezerro em uma variedade de cores. 

 

Fiel à filosofia orientadora da La Grande Maison de combinar tradição e modernidade, o Jaeger-

LeCoultre Polaris Perpetual Calendar traz agora uma das grandes complicações da relojoaria para o 

universo da elegância esportiva contemporânea.  

 

 

DETALHES TÉCNICOS 

 

POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

Caixa: aço ou ouro rosa 

Dimensões: 42 mm x 11,97 mm 

Calibre: Calibre Jaeger-LeCoultre 868A mecânico de corda automática  

Frequência: 28.800 

Funções: horas, minutos, segundos, calendário perpétuo com fases da Lua em dois hemisférios e 

zona de segurança vermelha, aro giratório interno 

Reserva de marcha: 70 horas 

Mostrador: laca azul degradê  



 
 

 

Estanqueidade: 100 m 

Referências: 

Q9088180 – versão em aço (pulseira em aço e pulseira em borracha intercambiáveis) 

Q9082680 – versão em ouro rosa (pulseira em borracha e pulseira em couro de crocodilo 

intercambiáveis) 

 

 

SOBRE THE STELLAR ODYSSEY 
 
Em 2022, a Jaeger-LeCoultre presta homenagem aos fenômenos astronômicos que estão na origem da medição 

do tempo pela humanidade. Desde os primeiros dias da Manufatura, as funções astronômicas desempenham um 

papel importante no portfólio de relógios complicados da Jaeger-LeCoultre – desde formas simples de exibição 

de fases da Lua até calendários perpétuos altamente complexos, equação do tempo, gráficos do céu e os ciclos 

lunares dracônico e anomalístico. Dominando todas as três medidas de tempo – solar, lunar e sideral – os 

relojoeiros da La Grande Maison inovam perpetuamente para criar os mecanismos mais avançados e precisos 

que representam ou até mesmo predizem fenômenos celestes. Este ano, a Jaeger-LeCoultre embarca em uma 

Stellar Odyssey com uma exposição imersiva e uma série de eventos temáticos que incluirão colaborações 

inspiradoras com um artista visual e um mixologista, e um programa fascinante de ateliês de descoberta com 

temas celestiais no Atelier d'Antoine. The Stellar Odyssey é um convite para descobrir como os mistérios do 

cosmos são traduzidos em maravilhas micromecânicas para o pulso. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

