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• Para celebrar o centenário do relógio American 1921, a Vacheron Constantin criou uma réplica fiel deste modelo 
emblemático dos loucos anos vinte, preservando os seus atributos originais. 

• Esta excecional criação, uma peça única, simboliza o compromisso da Manufatura com a partilha e a valorização 
do savoir-faire tradicional.

Genebra, 25 de maio de 2021 – Para celebrar o centenário do relógio American 1921, a Vacheron Constantin mergulhou nos 
seus arquivos e recorreu à sua experiência relojoeira para criar uma reprodução fiel do emblemático relógio da época. A 
criação do relógio American 1921 Pièce unique, fruto de uma impressionante epopeia técnica e humana que ultrapassa os 
limites da excelência artesanal, mobilizou durante um ano inteiro os conhecimentos únicos do atelier de Restauro da Maison 
e do departamento de Património. Numa abordagem inovadora da indústria relojoeira, esta peça reflete o compromisso 
da Vacheron Constantin com a conservação, a partilha e o enriquecimento contínuo do seu património e dos seus 
conhecimentos tradicionais.

Apenas 24 peças da referência datada de 1921 foram produzidas na época e  somente uma delas integra atualmente a coleção 
privada da Vacheron Constantin,  sendo considerado um relógio extremamente raro e ambicionado pelos colecionadores 
e conhecedores de relógios. Alguns relógios contam histórias, convidando-nos a viajar no tempo, a recuar até às origens 
e a mergulhar em épocas longínquas. Um bom exemplo, é o relógio American 1921 Pièce unique, apresentado este ano, a 
recriação fiel do seu predecessor de 1921, que nos faz viajar através da criatividade dos loucos anos vinte, reavivando  a 
beleza da mestria artesanal tal como era exercida há um século atrás. Mais do que um relógio de aniversário, é o fruto de uma 
odisseia fascinante ao centr do saber artesanal cultivado pela Vacheron Constantin há mais de 265 anos. 

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/
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O compromisso dos departamentos de Património 
e Restauro com a perpetuação da arte da relojoaria

Quando surgiu a ideia de recriar fielmente um modelo americano de 1921 da coleção privada da Vacheron Constantin, o projeto 
antevia-se tão emocionante quanto ambicioso.

O departamento de Património da Vacheron Constantin, uma ponte entre o passado e o futuro da Maison, ocupa um lugar 
próprio. Abrangendo uma excecional linha temporal que remonta a 1755 e encarregue duma coleção única, podemos afirmar 
que é mais do que um museu estático e antigo. A investigação e a experiência das equipas que ali trabalham diariamente são 
uma fonte inesgotável de inspiração para a criação de novas coleções e uma referência magistral para o atelier de Restauro. 
O departamento conserva 800 máquinas-ferramentas, bancadas de trabalho e conjuntos de ferramentas de relojoaria, bem 
como uma impressionante coleção de arquivos documentais e iconográficos. Nada menos que 420 metros lineares ocupados 
por uma infinidade de registos de produção e contabilísticos, incluindo vendas no estrangeiro, correspondência entre 
parceiros, fornecedores e clientes, vários documentos e fotografias. Todos eles contribuem para proporcionar a verdadeira 
luz sobre a atividade da Vacheron Constantin ao longo dos anos e dos séculos, tanto na sua visão histórica como artística. 
Estas ferramentas registadas permitem obter a rastreabilidade de uma criação desde as suas origens, uma vez que todas as 
peças produzidas são sistematicamente referenciadas nos registos de fabrico.  Este património inédito permitiu reconstruir a 
história da criação do American 1921 e serviu como uma base sólida para as equipas do atelier de Restauro que se lançaram 
num verdadeiro desafio para reavivar determinados conhecimentos esquecidos e combinar as técnicas de hoje com o savoir-
faire de outrora.
São poucas as manufaturas capazes de oferecer um serviço de restauro dos relógios que foram saindo dos seus ateliers 
ao longo do tempo. É, portanto, uma honra para a Vacheron Constantin partilhar este savoir-faire relojoeiro e assegurar 
a continuidade da notável história de cada um dos seus relógios. A perícia e o estilo dos artesãos experientes integram 
em pleno o respeito pelas considerações éticas do seu trabalho. Para tal, podem recorrer a um importante inventário de 
componentes, ajustá-los em bruto ou refazê-los completamente, sendo esta última a tarefa mais delicada de todas e a que 
requer cálculos dimensionais particularmente complexos. Especialistas na arte de preservar os relógios mais antigos da 
Vacheron Constantin sem alterar a sua natureza, os relojoeiros experientes do atelier de Restauro estão, portanto, habituados 
a combinar a ótica do historiador e a análise do cientista, mas até agora nunca se tinham comprometido a reproduzir um 
relógio antigo no seu todo. Este trabalho de reconstituição sem precedentes, de cariz ético, visto ser fiel e preciso até ao mais 
ínfimo pormenor, apelou às múltiplas competências destes artesãos que seguiram uma abordagem empírica ao longo deste 
projeto, que durou um ano.

Para materializar esa obra foram necessários vários meses de pesquisa nos arquivos da Manufatura, semanas de reflexão 
e observação, numerosas experiências, conjugadas com tentativas infrutíferas e ensaios bem sucedidos. O American 1921 
Pièce unique estará em destaque ao longo de 2021 através da sua exposição nas boutiques Vacheron Constantin no mundo 
inteiro.

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/
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Máquinas e ferramentas antigas

Para reproduzir as operações artesanais de outrora, os artesãos tiveram de trabalhar com algumas ferramentas históricas do 
Património da Vacheron Constantin. Um torno de desbastar do final do século XIX permitiu recriar fielmente os elementos 
que compõem a caixa; uma ferramenta para arredondar (rematar) da segunda metade do século XIX foi utilizada para 
modificar o perfil dos dentes das rodas e para ajustar o seu diâmetro. Os relojoeiros utilizaram um acessório de perfuração 
vertical do século XVIII para perfurar a placa do movimento. Para introduzir as joias nos respetivos engastes, recorreram a uma 
ferramenta de cravação do início do século XX. 

Estas máquinas antigas foram complementadas com ferramentas especialmente fabricadas para este projeto, tais como 
fresas e rebitadoras feitas à medida, em consonância com as do século XX, o que permitiu aos artesões trabalhar em 
sintonia com essa época e reproduzir fielmente as operações e técnicas de desenvolvimento desse tempo. O resultado deste 
extraordinário exercício estilístico é uma excecional peça de colecionador que simboliza o sólido compromisso da Vacheron 
Constantin com a partilha, o aperfeiçoamento e o constante reforço das suas capacidades de produção.

Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

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/
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O renascimento de um movimento antigo 

Embora os relojoeiros do atelier de Restauro da Vacheron Constantin dominem a arte de devolver a vida aos relógios mais 
excecionais produzidos pela Manufatura ao longo da sua vasta história, nunca antes tinham sido chamados a reconstruir de 
raiz um calibre antigo. 

Começaram por desmontar e examinar cada um dos componentes do Calibre 11-lignes Nouveau que impulsionava o 
modelo original. Para além das pontes e da placa a recriar, as existências do atelier de Restauração converteram-se numa 
verdadeira mina de ouro para os artesãos, que deste modo puderam aceder a todas as peças necessárias, em bruto. Um 
trabalho que implicou uma procura extremamente laboriosa, uma vez que uma caixa da época podia conter uma infinidade 
de componentes, todos diferentes em termos de  tamanho e forma. A primeira etapa para identificá-los individualmente 
consistiu em calcular as medidas e dimensões de cada um dos seus 115 componentes do movimento original. Este trabalho 
meticuloso de observação e comparação levou a que os relojoeiros elaborassem planos e modelos do calibre, uma tarefa 
especialmente delicada uma vez que requeria cálculos dimensionais particularmente complexos.

Nesta fase, os documentos de arquivo registados pelo Património demonstraram ser muito valiosos, designadamente 
na recriação das pontes e da placa de acordo com as especificidades do movimento da época. Como era possível ajustar 
e calibrar cada componente antes da montagem? Como se regulam as máquinas antigas? Como é que se colocavam os 
rubis no movimento, quando hoje em dia são normalmente introduzidos?  Como obter o tom exato do dourado das rodas? 
A que distância e a que altura devem colocar-se para que possam reproduzir fielmente o calibre original? Todas estas 
questões tiveram de ser solucionadas pelos relojoeiros montando os componentes um a um, dado que qualquer erro podia 
comprometer todo o projeto. 

O ajuste das joias constituiu também um autêntico desafio. Desde os anos 40 tem sido costume introduzir os rubis, e embora 
os relojoeiros do atelier de Restauro da Vacheron Constantin estejam habituados a substituir as pedras danificadas em 
relógios muito antigos, até agora nunca tinham tido a oportunidade de fazer eles próprios os ajustes. Para conseguir esvaziar 
o metal até à profundidade exata necessária para encaixar as pedras com uma precisão centesimal, foram necessários 
múltiplos ensaios. Acresce ainda o paciente trabalho de investigação necessário para desenvolver o sistema de reprodução 
do exclusivo padrão estriado que, juntamente com várias gravuras realizadas à mão, adorna o movimento tal como naquela 
época.

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/
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Um mostrador e uma caixa que se distinguem 
pelo seu sofisticado artesanato

A reprodução exata do exterior do American 1921 representou igualmente uma autêntica proeza de artesanato. Também 
neste caso, os relojoeiros da Vacheron Constantin foram confrontados com inúmeras questões técnicas que foram resolvidas 
através da observação minuciosa do relógio de 1921, comparando-o com os documentos de arquivo e, posteriormente, 
elaborando individualmente cada elemento da caixa e do mostrador.

Alguns componentes daquela época encontravam-se nas existências do atelier de Restauro, como é o caso das peças em 
bruto da coroa e dos ponteiros. Outros tiveram de ser totalmente recriados, como, por exemplo, a caixa de 31,5 mm, de acordo 
com as dimensões do American 1921 original. Foi elaborada por um ourives do atelier de Restauro a partir de uma liga de ouro, 
utilizada especificamente no modelo histórico (ouro amarelo 3N de 18 quilates), identificada mediante um espetrómetro para 
reproduzir exatamente a mesma tonalidade. Apenas uma gravura a laser aplicada no verso da caixa, por razões alfandegárias, 
distingue o relógio Pièce unique American 1921 do seu antecessor. 

A criação do mostrador também exigiu uma experiência altamente especializada por parte do artesão responsável pelo 
restauro do grão e pela beleza única do mostrador original. Executada em esmalte Grand Feu, uma técnica ancestral 
considerada uma das mais delicadas no campo da ornamentação relojoeira, necessitou de várias cozeduras no forno a uma 
temperatura superior a 800°C. Tem números e logótipo da época, além de finos ponteiros do tipo Breguet anilados à mão, pelo 
atelier de Restauro, aplicando as técnicas de produção da época.

E como nenhum detalhe foi deixado ao acaso, a exigência de estilo estendeu-se até ao fim da bracelete, cuja fivela em ouro 
amarelo de 18K 3N (uma liga idêntica ao modelo original) é também fabricada no atelier de Restauro da Vacheron Constantin.

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/
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Uma homenagem à arte de usar um relógio em 1921

Dado que conserva fielmente todas as particularidades do American 1921 original, este relógio único, recriado de 
uma forma idêntica, reflete a visão de um historiador.

Reproduz subtilmente o contexto social e cultural dos anos 20, a efervescência e os ventos de liberdade que 
sopravam nos Estados Unidos da América e na Europa no alvorecer dos loucos anos 20. O seu design distintivo 
ilustra a criatividade estilística da Vacheron Constantin, que se deleitou em expressar o seu estilo "classic with a 
twist" através de múltiplas formas da caixa.

Relata também a história dos primeiros tempos em que o relógio de pulso começou a generalizar-se. Naquela 
época, os relógios de pulso para homem ainda não prevaleciam  sobre os relógios de bolso, considerados até então 
mais robustos e precisos. Apesar dos progressos consideráveis efetuados pelos fabricantes de relógios no que 
se refere à  resistência, fiabilidade e miniaturização dos movimentos, os requisitos de estanqueidade, tal  como 
os entendemos hoje em dia, ainda não eram uma realidade. Portanto, decidir levar a hora no pulso significava 
expor o relógio a vários riscos, como pancadas e agressões externas, tais como pó, humidade ou água. Para evitar 
qualquer eventual dano, os proprietários dos relógios tomavam inúmeras precauções, entre outras, colocar o 
relógio de pulso ao lado do lavatório quando lavavam as mãos. O relógio era considerado um companheiro de vida 
que era necessário cuidar e ao qual era preciso dar corda todos os dias.

American 1921 Pièce unique, 2021 – bracelete castanha
American 1921, 1921 – bracelete preta

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

Enriquecido por uma herança construída com base na transmissão da experiência e savoir-faire da arte relojoeira e na 
pesquisa estilística perpetuada por várias gerações de mestres artesãos, a Vacheron Constantin dá continuidade à celebração 
do 100º aniversário do American 1921 apresentando um novo modelo emblemático, inspirado no original mas inteiramente 
criado de raiz. Do calibre Nouveau 11lignes à caixa em ouro, das decorações aos componentes externos, esta peça única 
American 1921 reproduz as características originais do seu antecessor criado há um século. Um processo altamente complexo 
e completamente inovador na Maison, que envolveu os relojoeiros mais experientes do departamento de Restauro e a equipa 
de Património da Vacheron Constantin. Juntos, passaram um ano a trabalhar com ferramentas antigas e a aplicar todo um 
know-how já esquecido, numa aventura humana e técnica de grande paixão e emoção. O resultado deste trabalho é um 
relógio único, verdadeiramente excecional, que simboliza a forte ligação da Maison ao seu património e à procura contínua de 
novas aprendizagens que possam enriquecer o conhecimento relojoeiro.
 

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/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
American 1921 Pièce unique  

Referência 1921H/000J-B949

Calibre 1921
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico de carga manual
 24,8 mm (11‘’’) de diâmetro, 4,31 mm de espessura
 Aproximadamente 30 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18,000 alternâncias por hora) 
 115 peças
 16 rubis

Indicações Horas, minutos
 Pequeno ponteiro dos segundos

Caixa Ouro Amarelo 3N de 18 quilates, a mesma liga que a da peça 
original de 1921 

 Feito à mão no atelier de Restauro da Vacheron Constantin 
 31 mm de diâmetro, 8,75 mm de espessura

Mostrador Branco, esmaltado Grand Feu 
 Ponteiros do tipo Breguet em aço anilado nas nossas 

oficinas 
    
Correia Pele de bezerro castanha, cosida à mão, costura tom  sobre 

tom, forro em pele de bezerro

Fecho Fivela ardillon em ouro amarelo 3N de 18 quilates, a mesma 
liga que a do modelo original de 1921 

 Feito à mão no atelier de Restauro da Vacheron Constantin 

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


14

American 1921 Pièce unique
 

O emblemático American 1921, uma réplica fiel do modelo original

Sinopse
 
Departamentos de Património 
e Restauro 
 
Máquinas e ferramentas antigas
 
O renascimento de um movimento 
antigo 
 
Mostrador e Caixa 
 
Uma homenagem à arte de usar um 
relógio em 1921
 
Resumo
 
Características técnicas
 
fotos 

C A I X A
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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

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/

