Alta relojoaria

O Tourbillon ao serviço da
precisão

Alta relojoaria

O Tourbillon ao serviço da precisão

Sinopse
A história dos tourbillons
A Vacheron Constantin e os tourbillons
Uma tradição de precisão
Um lugar de destaque nos relógios
de pulso
Henry Graves Jr. e a
Vacheron Constantin
Seleção de relógios

• O início do século XIX testemunhou o aparecimento do tourbillon, um mecanismo complexo e fascinante,
concebido para compensar os efeitos da gravidade nos mecanismos dos relógios.
• Esta complicação relojoeira, que faz parte da história da Vacheron Constantin desde 1901, desempenhou um
papel fundamental na procura de alcançar a precisão no seio da Manufatura.
• Na sua melhor versão, o tourbillon é uma obra-prima da relojoaria indispensável nos relógios de Grande
Complicação e uma particularidade da Vacheron Constantin aplicada nas coleções atuais, bem como no coração
de inúmeras peças únicas de Les Cabinotiers.
Genebra, 1 de setembro - Inventado por Abraham-Louis Breguet no início do século XIX, a principal função do tourbillon é
compensar os efeitos da gravidade terrestre nos mecanismos dos relógios. Este dispositivo constitui um símbolo de mestria
técnica e artesanal. Os primeiros vestígios conhecidos relacionados com a sua comercialização, datam de 1901, e encontramse reunidos nos arquivos da Vacheron Constantin. Desde então, esta complicação tornou-se parte do património relojoeiro
da Maison, num primeiro momento integrada nos relógios de bolso e posteriormente, a partir dos anos 90, nos relógios de
pulso, bem como em peças excecionais destinadas aos conhecedores e colecionadores.
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1 - Relógio de bolso com tourbillon de um minuto - 1945 (Inv. Ref. 11968)
2 - Correspondência trocada entre Henry Graves e a Vacheron Constantin - 1928
3- Relógio de pulso « Saint Gervais » tourbillon, com calendário perpétuo e reserva de marcha em platina –
2005 (Ref. Inv. 11475)
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A história dos tourbillons
O tourbillon é frequentemente considerado como uma obra-prima da arte relojoeira. Embora não seja considerado, em
sentido estrito, uma complicação horológica, por não dispor de uma função adicional às indicações horárias, não deixa de
ser um sistema mecânico que tem tanto de complexo como de fascinante. Desenvolvido em 1795 e patenteado em 1801, por
Abraham-Louis Breguet, foi concebido para eliminar os erros de funcionamento causados pela gravidade da Terra.
Poucos relojoeiros experimentaram o tourbillon durante o século XIX, tendo tido uma produção pouco significante. Contudo,
como órgão regulador, este mecanismo demonstrou ser suficientemente bom para ser tido em consideração, não só para
os denominados relógios cronométricos, que procuram a precisão absoluta, mas também como um componente de eleição
para os modelos de Grande Complicação. A Vacheron Constantin distinguiu-se nestes dois campos pelo seu perfeito domínio
deste complexo mecanismo de relojoaria.
A invenção do tourbillon está intimamente ligada aos códigos de vestuário e aos conhecimentos e práticas horológicas do final
do século XVIII. Os relógios de bolso daquela época apresentavam uma série de defeitos mecânicos, resultantes sobretudo
do fabrico artesanal dos componentes. Eram difíceis de equilibrar e tinham tendência a registar uma fricção excessiva,
parcialmente mitigada pelos lubrificantes então disponíveis, os quais facilmente congelavam. Além disso, o facto de o relógio
ser transportado num bolso do colete significava que permanecia quase sempre numa posição estática e vertical. O calibre
do relógio, e em particular o seu órgão regulador ligado ao escape, era afetado desta forma pela gravidade da Terra, o que
perturbava o isocronismo do conjunto pêndulo-espiral e originava desvios no movimento e, consequentemente, uma perda
de precisão.
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A solução consistia, portanto, num novo sistema móvel. Num movimento mecânico tradicional o escape e o conjunto pênduloespiral são fixados à placa de tal forma que se encaixam girando à volta do eixo. No tourbillon, estes mesmos componentes
são combinados numa gaiola giratória, suspensa entre os dois pontos de rotação. Esta gaiola funciona como uma quarta roda
e um pinhão acionados pela terceira roda, levando a espiral a adotar sucessivamente todas as posições verticais, mesmo
que o relógio permaneça imóvel dentro do bolso do colete. Portanto, a combinação de posições serve para compensar as
variações, visando alcançar um ritmo médio, fator que propicia uma maior precisão.
Durante um século e meio, o turbilhão registou poucas alterações, baseando-se invariavelmente no mesmo princípio de
uma gaiola giratória. A única variação significativa foi o karussel, um mecanismo patenteado pelo relojoeiro dinamarquês
Bahne Bonniksen, em 1892. Este mecanismo visava também melhorar a precisão do relógio, inserindo o escape e o regulador
dentro de um módulo giratório. Difere do turbillon por ser acionado por duas forças diferentes: uma para a gaiola e outra para
o escape. Com o advento dos relógios de pulso, que por definição estão em constante movimento, a utilidade do tourbillon
tornou-se uma questão recorrente no seio da comunidade relojoeira, à semelhança do "plat-pendu" no mundo dos relógios
de bolso, ou seja, a diferença de marcha observada no mesmo relógio nas respetivas posições horizontal e vertical, onde a
amplitude é menor. Embora não tenha sido encontrada uma solução definitiva, a investigação recente e as características
inovadoras adicionadas ao tourbillon podem ser consideradas como a melhor solução até hoje encontrada.
3

1 - Referência 57260 -2015
2 - Tourbillon, Calibre 2160
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A Vacheron Constantin e os tourbillons
A primeira referência a um relógio de bolso com tourbillon dos arquivos da Vacheron Constantin data de 1901. Uma carta
dirigida à Maison refere-se à encomenda de um cliente parisiense relativa a um relógio com escape de tourbillon, duplo
cronógrafo, grande e pequena sonnerie, repetição de minutos, calendário perpétuo com fases da lua e reserva de marcha.
Por outras palavras, um relógio excecional que, além disso, teve de ser avaliado pelo Observatório de Genebra para obter o
certificado de cronometria (certificado de precisão horária). A partir da sua fundação em 1755, a Vacheron Constantin teve a
oportunidade de demonstrar a sua experiência no campo das complicações relojoeiras.
No início do século XX, esta mestria técnica adquiriu uma nova dimensão com a criação de relógios ultracomplicados, alguns
dos quais incluíam um tourbillon, como um relógio de bolso de 1917 adquirido pelo Marajá de Patiala, um grande colecionador
de peças de relojoaria. Até aos anos 50, a Maison distinguiu-se pela criação de relógios de bolso altamente técnicos que
passaram a fazer parte da história da relojoaria. A já famosa Referência 57260, um relógio de bolso apresentado em 2015
por ocasião do 260.º aniversário da Vacheron Constantin, é também uma homenagem a estas criações. Entre as suas 57
complicações está um tourbillon de três eixos, extremamente raro, com espiral esférica que regula os efeitos da gravidade
para que as horas não sejam afetadas pelas mudanças aleatórias da posição do seu utilizador. Em 2019, a Vacheron
Constantin tornou a demonstrar a sua mestria técnica, incorporando o tourbillon na coleção Overseas. O calibre 2160, um
movimento automático ultrafino, surgiu no coração do turbilhão Overseas numa versão integralmente em ouro 5N, de 18
quilates, com um mostrador azul lacado.

Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

Tourbillon Overseas – 2021
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Referência 57260 – 2015
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Uma tradição de precisão
Esta procura da precisão é uma constante na Vacheron Constantin, cujo desejo foi e será sempre produzir relógios robustos,
fiáveis e precisos que espelhem a máxima elegância. A partir de 1872, a Manufatura tem participado regularmente em vários
concursos de precisão organizados pelos Observatórios de Genebra e de Neuchâtel, assim como em Inglaterra e Estados
Unidos, onde os seus relógios obtêm regularmente medalhas de ouro ou primeiros prémios. Graças à fiabilidade dos calibres
da Vacheron Constantin, os reguladores da Maison faziam maravilhas nestes concursos de relojoaria, nomeadamente
Edmond Oliver, ficou na história como o grande talento responsável por estas façanhas cronométricas. Vários modelos
de relógios de bolso por ele apresentados no concurso do Observatório de Genebra destacaram-se pela sua precisão. Foi
Edmond Oliver quem formou a reguladora Hélène Jaccard, ela própria também detentora de inúmeros recordes.
A Vacheron Constantin fez deste desempenho cronométrico uma das suas principais qualidades, e o Chronomètre Royal
contribuiu significativamente para esta reputação. Este relógio de bolso, apresentado em 1907, perpetuou a tradição de
precisão, garantindo o seu sucesso internacional ao longo do século. Contudo, esta procura da precisão envolveu também
uma pesquisa mais avançada sobre a arquitetura do movimento e dos sistemas de regulação do tourbillon. Já na década
de 1900, a Vacheron Constantin começou a apresentar relógios de bolso que incorporavam um tourbillon como única
"complicação", considerado como uma garantia adicional de precisão na medição do tempo. Obviamente, estes relógios foram
também submetidos a testes do Observatório, como é o caso deste modelo de 1907, cujo primeiro esboço foi desenvolvido
por Albert Pellaton, um brilhante relojoeiro contratado pelo departamento de I+D da Manufatura assim que deixou a escola.
Seguiu-se um conjunto de sucessos, com os cronómetros de bolso com tourbillon da Vacheron Constantin a obterem vários
prémios em diversos concursos de cronometria durante as quatro décadas seguintes, incluindo três certificados de primeira
classe e seis primeiros prémios referenciados.
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Relógio de bolso com tourbillon de um minuto em ouro amarelo - 1945 (Inv. Ref. 11968)
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Um lugar de destaque nos relógios de pulso
O aparecimento dos tourbillons nos relógios de pulso da Vacheron Constantin foi uma resposta a esta procura da precisão.
Surgiu também numa altura em que a Maison demonstrava claramente o seu desejo de devolver ao relógio mecânico a
sua antiga glória, apesar da ameaça representada pela crise do quartzo. No final da década de 1980, a Vacheron Constantin
lançou dois projetos para desenvolver novos calibres para relógios de pulso que incorporassem as lendárias complicações do
tourbillon e a repetição de minutos. A primeira peça foi produzida em 1992, com o modelo 30050. A pauta já estava marcada:
a partir daí, a Vacheron Constantin associava-se à causa dos relógios complicados com modelos em que o tourbillon
desempenhava um papel essencial.
Por conseguinte, este mecanismo regulador foi incorporado gradualmente nas distintas coleções da Maison, numa versão
cronométrica requintada ou acompanhado por outras funções horológicas, desde que não fossem grandes complicações.
Esta evolução foi reforçada em 1998 pelo estabelecimento da Manufatura no Vale de Joux, com ateliers dedicados aos
movimentos relojoeiros complexos. O seu primeiro projeto foi o desenvolvimento de um calibre tourbillon para o movimento
em forma de barrilete da coleção Malte.
Ao longo dos anos, este domínio técnico dos reguladores giratórios encontrou várias aplicações notáveis, tais como o
tourbillon apresentado por ocasião do 250.º aniversário da Maison com o relógio de calendário perpétuo Saint-Gervais, que
dispõe de uma reserva de energia excecional de 250 horas graças aos seus quatro barriletes (Calibre 2250); o tourbillon de
duplo eixo com espiral cilíndrica (Calibre 1990); e o primeiro turbilhão automático da Maison com rotor periférico (Calibre 2160).
No centro de todos estes feitos encontra-se um mecanismo fascinante que eleva a ciência da relojoaria ao nível das artes.
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1 - Relógio « Saint Gervais » com tourbillon, calendário perpétuo e indicação de reserva de marcha em platina
– 2005 (Ref. Inv. 11475)
2 - Relógio com tourbillon e reserva de marcha em platina, modelo 30050 – 1993 (ref. Inv. 11984)
3 - Les Cabinotiers retrógrado com tourbillon armilar - 2016
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Henry Graves Jr. e a Vacheron Constantin
O facto de o banqueiro americano Henry Graves Jr. (1868-1953) ter passado para a posteridade no mundo da relojoaria, devese principalmente ao "duelo" que manteve com o industrial James Ward Packard durante as décadas de 1920 e 1930, uma vez
que os dois apaixonados colecionadores da alta relojoaria competiam entre si para determinar qual deles possuía o relógio
mais complicado do mundo. Henry Graves era um insaciável colecionador de relógios multifuncionais, embora sentisse paixão
pelos cronómetros de precisão, e foi assim que se deparou com a Vacheron Constantin, em 1928.
Nesse ano, teve conhecimento de que um relógio do tipo sabonete com tourbillon da Vacheron Constantin tinha batido
um recorde de precisão no Observatório de Genebra. Para o banqueiro, este modelo tinha de fazer parte da sua coleção. A
correspondência mantida entre Henry Graves e a Vacheron Constantin data dessa época. Expressa nela o seu desejo de
adquirir este relógio, gravado com a inscrição « Awarded First Prize (866 Points) Geneva Astronomical Observatory Timing
Contest 1927-28 - No. 401562 - Henry Graves Jr. - New York - by Vacheron & Constantin, Geneva, Switzerland . A relação
entre Henry Graves e a Vacheron Constantin não se ficou por aí, continuou com as propostas apresentadas pela Maison ao
grande colecionador, como evidenciam as cartas conservadas nos arquivos da Vacheron Constantin.
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Correspondência trocada entre Henry Graves e a Vacheron Constantin - 1928
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Seleção de relógios
Relógio de bolso em ouro amarelo com tourbillon de um minuto - 1943 (Ref. Inv. 10811)
A procura da precisão cronométrica levou à criação de modelos de relógios de bolso equipados com um tourbillon. Estes
modelos participaram frequentemente em concursos de cronometria organizados por diversos observatórios astronómicos,
obtendo inúmeros prémios. Este modelo em ouro amarelo com tourbillon de um minuto, com um pequeno ponteiro dos
segundos no eixo, um mostrador branco esmaltado e minuteria ao estilo caminho-de-ferro, ganhou o Primeiro Prémio do
Observatório de Genebra em 1931, 1933 e 1941.
Relógio de bolso em ouro amarelo com tourbillon de um minuto - 1945 (Ref. Inv. 11968)
Com o seu movimento de 22", este relógio de bolso com turbilhão de um minuto em ouro amarelo, com pequeno ponteiro
dos segundos, é de uma elegância extrema. O mostrador prateado, com números romanos esmaltados e minuteria ao estilo
caminho-de-ferro, é percorrido por finos ponteiros azulados do tipo Breguet. Podemos encontrar no verso do relógio a
mesma preocupação pela elegância subtil, que revela um movimento parcialmente coberto com uma placa 2/3 decorada com
o motivo Côtes de Genève. Esta estrutura permite destacar o tourbillon, cujo pêndulo com contrapesos possibilita um ajuste
cronométrico extraordinariamente fino. Este relógio de observatório foi concebido como um cronómetro de precisão.

1

Relógio de bolso tourbillon "Les Complications" em ouro branco - 1990 (Ref. Inv. 11927)
Este relógio de bolso, produzido numa edição limitada, foi encomendado pela Asprey London, com sede em New Bond Street.
Para satisfazer os colecionadores nostálgicos dos cronómetros de precisão do início dos anos 90, a Vacheron Constantin criou
este modelo em ouro branco com um mostrador guilhoché com um motivo de "basketweave". O seu movimento de 22" foi
escolhido em conformidade. Trata-se de um calibre testado com um tourbillon de um minuto, concebido no início dos anos 40,
que participou em 19 concursos de cronometria até aos anos 90. A abertura do mostrador às 6 horas permite admirar toda a
subtileza do regulador.
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1 -Relógio de bolso com tourbillon de um minuto em ouro amarelo – 1943 (Ref. Inv. 10811)
2 - Relógio de bolso com tourbillon de um minuto em ouro amarelo – 1945 (Ref. Inv. 11968)
3 -Relógio de bolso tourbillon « Les Complications » em ouro branco – 1990 (Ref. Inv. 11927)
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Seleção de relógios
Relógio de pulso tourbillon em platina com indicação da reserva de marcha, modelo 30050 - 1993 (ref. Inv. 11984)
Este relógio faz parte da primeira série de relógios de pulso com tourbillon, fabricados pela Vacheron Constantin. Produzido
numa edição limitada de 300 exemplares em ouro amarelo e platina, é equipado com um calibre de dois barriletes, visível
através do fundo de safira. O mostrador granulado mate, com três números romanos e seis índices, permite admirar o
movimento do tourbillon de um minuto, às 6 horas, portador do pequeno ponteiro dos segundos. Para uma perfeita simetria,
a indicação da reserva de marcha é posicionada precisamente em frente, às 12 horas. Através do fundo do modelo pode-se
admirar a qualidade dos acabamentos de alta relojoaria com pontes biseladas e uma placa decorada com o motivo Côtes de
Genève.
Relógio de pulso em forma de barril em ouro rosa, da coleção Malte com tourbillon, data e indicação da reserva de marcha 2003 (Ref. Inv. 11498)
Este modelo em forma de barril em ouro rosa, da coleção Malte, irradia um belo equilíbrio visual, com o mostrador periférico
com um motivo guilloché com efeitos de raios de sol e o centro granulado em tom prateado, decorado com nove índices
aplicados. As indicações horárias descentradas com ponteiros em forma de espada, ladeadas pela reserva de marcha e a data,
deixam um espaço considerável para o tourbillon de um minuto, que transporta os pequenos ponteiros dos segundos no seu
eixo. Este formato (não redondo) é equipado com um calibre que se alinha perfeitamente com o contorno da caixa hermética,
que pode ser observada através do fundo de safira.

1

2

Relógio de pulso com tourbillon "Saint-Gervais" em platina com calendário perpétuo e indicação da reserva de marcha - 2005
(Ref. Inv. 11475)
Embora a celebração do seu quarto de milénio tenha sido uma oportunidade para a Vacheron Constantin prestar homenagem
ao seu passado, também serviu para destacar a sua capacidade de inovação técnica, perfeitamente espelhada no modelo
Saint-Gervais. Este relógio, com o mostrador em platina guilhoché à mão, permitiu avançar pelo complexo campo da reserva
de marcha. Equipado com 250 horas de autonomia garantidas por quatro barriletes conectados a um regulador de tourbillon
e a um mecanismo de calendário perpétuo, o modelo Saint-Gervais estabeleceu um novo marco no mundo dos relógios de
grande complicação.
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1 - Relógio de pulso com tourbillon e reserva de marcha em platina, modelo 30050 – 1993 (ref. Inv. 11984)
2 - Relógio de pulso Malte com tourbillon em ouro rosa, indicação da data e reserva de marcha – 2003
(Ref. Inv. 11498)
3 - Relógio de pulso « Saint Gervais » com tourbillon, calendário perpétuo e reserva de marcha em platina –
(Ref. Inv. 11475)

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

