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• Uma série de três edições limitadas de 10 exemplares cada, em homenagem aos navegadores portugueses 
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral.

• Autênticas obras-primas em miniatura, os mostradores com esmalte Grand Feu  foram inspirados num mapa do 
Atlas de Miller de 1519, cuja reprodução se conserva no Museu de Marinha, em Lisboa.

• O movimento 1120 AT da Manufatura impulsiona uma indicação descentrada das horas e dos minutos, e 
disponibiliza um amplo espaço para a expressão das artes manuais da Maison. 

Genebra, 7 de abril de 2021 – Evocam uma época em que o mundo ainda estava por descobrir. Relembram as famosas 
viagens épicas dos grandes exploradores do século XV que desafiaram os mares e os oceanos para descobrirem 
longínquos horizontes. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral: Vacheron Constantin rende 
homenagem ao seu espírito aventureiro através de uma nova série de três edições limitadas de dez peças cada, o 
Métiers d'Art Homenagem aos Grandes Exploradores. Concebido em esmalte Grand Feu, cada mostrador representa 
partes selecionadas de um mapa de 1519, o Atlas Miller. Estas três obras-primas da miniaturização e do savoir-faire 
são impulsionadas pelo movimento da Manufatura 1120 AT. Os novos modelos, apresentados por ocasião da Watches 
& Wonders 2021, integram a temática da Maison de 2021: intitulada Classic with a Twist, realça a energia criativa da 
Vacheron Constantin, que se guia por uma identidade que enaltece o património e se atreve a dotá-lo de um toque 
inesperado.

O espírito das viagens, da exploração e da descoberta das artes e culturas constitui parte intrínseca da história da 
Vacheron Constantin. Uma história cujas raízes remontam às origens da Manufatura, numa época em que François 
Constantin não hesitava viajar pelo mundo para abrir novos mercados e içar a bandeira da Maison onde fosse possível. 
Esta abertura ao mundo continua a imbuir a filosofia da Manufatura, que celebra simbolicamente o espírito de aventura 
através de uma nova viagem, desta vez uma viagem no tempo, em memória dos grandes exploradores portugueses 
do século XV.

Com esta terceira obra da coleção Métiers d'Art Homenagem aos Grandes Exploradores,   que completa duas séries 
apresentadas em 2004 e 2008, a Vacheron Constantin aventura-se num dos capítulos mais emocionantes da história. 
Depois dos modelos dedicados a Magalhães, Zheng Hé, Cristóvão Colombo e Marco Polo, que obtiveram um enorme 
sucesso junto dos colecionadores, chegou agora a vez de prestar homenagem a Bartolomeu Dias, Vasco da Gama 
e Pedro Álvares Cabral, com extraordinárias composições em miniatura realçadas por talentosos mestres artesãos. 
Testemunham o toque distintivo e a impressionante criatividade dos esmaltadores, cujo domínio do esmalte Grand 
Feu amplia uma vez mais os horizontes da coleção Métiers d'Art. Uma destreza invulgar, que incita a  viajar e exalta a 
imaginação.
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Obras-primas de paciência e meticuloso cuidado em esmalte miniatura 
Grand Feu   
Inspirados num mapa, o Atlas Miller de 1519, do qual se conserva uma reprodução em pintura no Museu de Marinha, 
em Lisboa, cada mostrador exibe uma parte do mundo e as rotas marítimas exploradas, respetivamente, pelos três 
exploradores. Para reproduzir as cores e os finos matizes, assim como a extraordinária delicadeza dos motivos, a 
Maison optou pela arte da esmaltagem. O resultado são três mostradores em esmalte Grand Feu, obras-primas de 
perseverança e precisão que requerem um mês inteiro de trabalho e 11 cozeduras no forno a uma temperatura entre 
800 e 900°C. Em todas as etapas, o domínio do fogo é fulcral, dado que uns segundos a mais podem colocar em risco 
várias semanas de trabalho.

A arte da esmaltagem é uma habilidade invulgar, uma subtil conjugação de experiência e sensibilidade que se revela 
em cada movimento do artesão. Compostos de óxidos de metal e cristal, os esmaltes apresentam-se sob a forma de 
pequenos blocos de cor que o esmaltador começa por triturar, até transformá-los num pó extremadamente fino. De 
seguida, este pó é trabalhado de forma a criar uma substância semelhante à da pintura, que se aplica mediante toques 
sucessivos, o que permite ao esmaltador representar os motivos com uma delicadeza e uma tonalidade assombrosas. 
Após revestir o mostrador com a cor de fundo, o esmaltador elabora os motivos a aplicar, começando pelos contornos 
dos continentes, aqui realçados com pó de esmalte dourado. Os elementos decorativos desta elegante composição 
-incluindo os barcos, a fauna, a flora e a rosa- dos-ventos- são igualmente elaborados com a delicada técnica da pintura 
em miniatura, o que permite reproduzir uma enorme quantidade de pormenores e matizes subtilmente em degradé, 
obtidos após vários ensaios do esmaltador. Cada adição de cor requer uma nova cozedura, uma vez que o esmalte é um 
material mineral que tem de ser fundido para poder revelar o seu famoso brilho e a sua intensa profundidade.
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Calibre 1120 AT com horas por satélite  
Para dar rédea solta à perícia do esmaltador, os três modelos Métiers d'Art Homenagem aos Grandes Exploradores 
são impulsionados pelo Calibre 1120 AT da Manufatura. A primeira característica que distingue este movimento é a sua 
extrema finura, apenas 5,45 mm de espessura, o que permite à caixa em ouro rosa 4N, de 41 mm de diâmetro, manter 
uma espessura total de 11,68 mm, assim conferindo ao pulso um toque de elegância. 

O mecanismo distingue-se igualmente pela sua singular construção e pela original indicação da hora, o que permite 
ao seu proprietário viajar visualmente através do mostrador com o passar das horas. Dissimulada sob a parte superior 
do mostrador, a roda das horas é equipada com três braços, sustentando cada um deles quatro números horários, 
acionados por sua vez por um excêntrico com a forma do emblema da Manufatura, inspirado na Cruz de Malta. Este 
engenhoso módulo por satélite permite que as horas percorram o mostrador de cima para baixo, atravessando o círculo 
fixo dos minutos posicionado num arco de 120°. Desta forma, os números horários transitam pelo mostrador e a sua 
posição indica os  minutos, substituindo assim a tradicional indicação manual.

Através do fundo transparente da caixa podem-se admirar as decorações do movimento, entre as quais se destaca a 
massa oscilante em ouro rosa de 22 quilates, ornamentada com uma  rosa-dos-ventos, em homenagem à sua natureza 
técnica. 
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Métiers d’Art Homenagem aos Grandes Exploradores – Bartolomeu Dias  
Se as suas tripulações não o tivessem convencido a desistir de prosseguir viagem para além  do extremo sul de África, 
talvez Bartolomeu Dias (1450 - 1500) tivesse sido o primeiro a chegar à Índia. Porém, o ilustre explorador português 
fez história de outra forma ao descobrir o  Cabo da Boa Esperança, em 1488, abrindo caminho para futuras expedições. 
Bartolomeu Dias foi também membro da tripulação de Vasco da Gama, que conduziu a sua frota até à Índia, entre 1497 
e 1498.

A rota seguida pelos barcos de Bartolomeu Dias, em 1488, é representada por uma linha no mostrador em esmalte 
Grand Feu, realçada por inúmeros pormenores incrivelmente requintados. Com a ajuda de uma lupa, um olhar 
atento revelará a silhueta dos homens que compõem a tripulação do explorador a bordo das duas embarcações que 
navegam para ocidente de África; ou a paleta de tonalidades utilizada pelo esmaltador para reproduzir com precisão as 
paisagens, a fauna e a flora, tal como são representados no mapa do Atlas Miller.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


6

Sinopse
–
Obras-primas de paciência e 
meticuloso cuidado em esmalte 
miniatura Grand Feu 
-
Calibre 1120 AT com horas por 
satélite
-
Bartolomeu Dias
-
Vasco da Gama
-
Pedro Álvares Cabral
-
Classic with a twist
-
Resumo
–
Características técnicas

Métiers d’Art Homenagem aos Grandes Exploradores
Uma nova janela aberta ao mundo e à história por talentosos 
Mestres artesãos   

Métiers d’Art Homenagem aos Grandes Exploradores – Vasco da Gama  
A longa viagem que o levou de Portugal até às costas da Índia foi uma das descobertas mais importantes do século XV. 
Após deixar o seu país natal em 1497, o explorador português Vasco da Gama (1469-1524) foi o primeiro a navegar 
da Europa para a Ásia, após uma viagem épica e muitas vezes infernal através dos oceanos Atlântico e Índico. Depois 
de circum-navegar o extremo sul de África, a sua frota de quatro barcos navegou pela costa até ao Quénia antes de 
embarcar para a Índia, onde chegou em 1498. 

A rota marítima seguida pela sua tripulação surge delicadamente traçada em esmalte vermelho no mostrador, cujos 
pormenores são uma reprodução muito fiel do mapa do Atlas de Miller. O olhar fixa-se naturalmente num navio 
da frota de Vasco da Gama, no centro do mostrador, com as suas velas desdobradas no meio do mar revolto ou na 
circunferência da rosa-dos-ventos e nos continentes salientados com pó de esmalte dourado.
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Métiers d’Art Homenagem aos Grandes Exploradores – 
Pedro Álvares Cabral  
Devemos a este aristocrata e explorador português a descoberta do Brasil no ano de 1500. Pedro Álvares Cabral 
(1467 - 1520) recebeu o mandato do rei D. Manuel I de Portugal para viajar até à Índia, no intuito de prosseguir o 
empreendimento de Vasco da Gama; porém, seguiu uma rota muito diferente da do seu contemporâneo. Em vez de 
navegar ao longo da costa africana até ao extremo sul de África, a frota comandada por Pedro Álvares Cabral dirigiu-se 
para oeste, até descobrir um novo mundo, o Brasil. 

Esta rota é representada por uma linha em esmalte vermelho, que se destaca sobre um fundo de esmalte bege 
pontuado por representações extremadamente fiéis dos elementos presentes no mapa do Atlas Miller. No centro do 
mostrador, um barco da frota de Pedro Álvares Cabral, com as velas fustigadas pelo vento, abre caminho no mar de 
forma extraordinariamente realista. A precisão do trabalho artesanal exprime-se igualmente através do brilho das 
penas das aves, assim como da representação das figuras humanas no  continente sul-americano.
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Classic with a twist  
A criatividade da Vacheron Constantin manteve-se sempre em sintonia com o seu tempo, conjugando-a 
simultaneamente com a memória da Casa. Este código de elegância, assumido por cada relojoeiro artesão e designer 
ao longo dos anos e dos séculos, distingue o património e arrisca-se na exploração do inesperado. Num equilíbrio 
entre virtuosismo técnico e refinamento estético, o encanto dos relógios da Vacheron Constantin consegue transpor 
as diferentes épocas permanecendo intacto. Porque a intemporalidade não se obtém simplesmente seguindo 
as convenções da relojoaria tradicional, cada criação tem um toque de audácia que se revela nos mais pequenos 
pormenores. Visualizações especiais, indicações descentradas, biselado específico de todas as peças, acabamento 
artesanal e a complexidade de um mecanismo são apenas alguns exemplos desta perícia. O resultado de tudo isto 
oferece-nos um campo de expressão muito pessoal no qual convergem a técnica e o estilo numa subtil harmonia entre 
o convencional e o atípico. 
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Resumo  
A Vacheron Constantin explora uma emocionante página da história através da coleção Métiers d'Art Homenagem 
aos Grandes Exploradores, disponível numa série de três edições limitadas de dez peças cada. No seguimento das 
edições dedicasas a Magalhães, Zheng Hé, Cristóvão Colombo e Marco Polo, aos quais a Manufatura já tinha prestado 
homenagem em 2004 e 2008, é agora a vez de homenagear Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral 
através de extraordinárias composições concebidas de forma sublime por talentosos mestres artesãos. Para celebrar 
as descobertas destes três navegantes portugueses do século XV, a Maison elegeu o esmalte Grand Feu e a técnica da 
pintura em miniatura. Autênticas obras-primas em termos de perseverança e precisão, cada um dos três mostradores 
representa uma parte do mapa do Atlas Miller de 1519, do qual é possível encontrar uma reprodução no Museu de 
Marinha, em Lisboa. Estas composições, com uma precisão extraordinária, estão alojadas numa fina caixa em ouro rosa 
4N, de 18 quilates, de 41 mm de diâmetro. De forma a proporcionar um vasto campo de expressão ao esmaltador, estes 
modelos vibram ao ritmo do movimento automático 1120AT, que possibilita uma indicação descentrada da hora graças 
a um módulo de horas por satélite. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Métiers d’Art Homenagem aos Grandes Exploradores

Referência 7500U/000R-B687: Bartolomeu Dias
 7500U/000R-B688: Vasco da Gama
 7500U/000R-B689: Pedro Álvares Cabral

Calibre   1120 AT
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático
 Massa oscilante em ouro de 22 quilates com decoração em tapisserie 
 32,80 mm (12 ½ ‘’’ de diâmetro), 5,45 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 2,75 Hz (19.800 alternâncias por hora) 
 205 peças
 36 rubis 
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações   Indicador de arraste para horas e minutos 

Caixa   Ouro rosa 4N, de 18 quilates 
 41mm de diâmetro, 11,68 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros, aproximadamente)

Mostrador   Mostrador de dois níveis em ouro de 18 quilates, esmaltado Grand Feu 
 Índices horários esmaltados
     
Correia  Pele de aligátor Mississippiensis azul com forro interior, cosido à mão, 
 acabamento artesanal, grandes escamas quadradas  

Fecho  Fecho de báscula em ouro rosa 4N, de 18 quilates 
 Forma de meia Cruz de Malta polida

Série limitada de 10 relógios por modelo. 
Modelos disponíveis exclusivamente nas boutiques Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix,  Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à 

sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças 

ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

