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• Movimento de manufatura, ultraplano e completamente esqueletizado, Calibre 1120 QPSQ/1, com calendário perpétuo
• Caixa ultraplana com uma espessura de 8,2 milímetros 
• Três braceletes / pulseiras intercambiáveis, sem necessidade de recurso a ferramentas 

Genebra, 30 de março de 2022 - A coleção aumenta com uma nova interpretação do modelo Overseas ultraplano com 
calendário perpétuo. Contemporâneo e eminentemente enraizado nas mais sofisticadas tradições relojoeiras, este 
modelo em caixa de ouro, magnificamente realçado por um mostrador em safira, convida-nos a mergulhar no coração da 
sua anatomia e a explorar o seu movimento ultraplano com calendário perpétuo, completamente esqueletizado, Calibre 
1120 QPSQ/1. 

Os relógios ultraplanos fazem parte da magnífica tradição relojoeira da Maison. Foram sempre considerados como a proeza 
suprema num mundo mecânico onde a espessura extrema constitui um símbolo de estilo e elegância. A excecional finura da 
caixa, a meticulosa atenção prestada aos detalhes, as audazes decisões estéticas são manifestações da investigação secular 
da Vacheron Constantin em prol da anatomia da beleza que caracteriza os relógios Vacheron Constantin. Na década de 1930, 
a Maison já se distinguia pelos seus relógios de bolso ultraplanos e, posteriormente, na década de 1950, pelos relógios de 
pulseira que figuravam entre os mais finos da sua geração. Em 2016, a coleção Overseas revelou uma nova identidade estética 
e calibres inéditos, e o caráter ultraplano foi, naturalmente, uma das metas desta nova aventura, que deu lugar ao relógio 
Overseas calendário perpétuo ultraplano.

Um modelo premiado 

Esta nova interpretação esqueletizada em ouro rosa 5N de 18 quilates com mostrador azul amplia o leque de possibilidades. 
Reconhecido pelo seu caráter técnico e inovador, o modelo ganhou o prémio de Relógios de Calendário e Astronomia no 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève em 2020. Para respeitar as peculiaridades distintivas do calendário gregoriano, um 
calendário perpétuo deve estar dotado de uma memória mecânica de 1.461 dias, que adota a forma de um came no qual se 
programam as diferentes durações dos meses. Desta maneira, o mecanismo pode indicar, sem a necessidade de correção, 
os meses de 28, 30 e 31 dias, bem como os anos bissextos. No modelo ultraplano com calendário perpétuo Overseas, as 
indicações de dia e data situadas sobre o eixo horizontal complementam-se, no eixo vertical, para a indicação dos meses ao 
longo de quatro anos, enquanto que a indicação das fases lunares está em perfeita simetria, às 6 horas, sob um vidro opaco. 
O próximo ajuste da data não acontecerá antes de 2100, ano secular divisível entre quatro, mas não entre 400, que, portanto, 
não é ano bissexto, outra singularidade do calendário gregoriano. 

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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Complexidade para além da complicação horológica

O movimento de corda automática de manufatura Calibre 1120 foi o escolhido para mover esta complicação. Este movimento, 
extremamente plano, dado que sua espessura é de apenas 2,45 milímetros, é considerado um clássico no universo da 
relojoaria mecânica. Complementado com um módulo de calendário perpétuo, que perfaz uma espessura de 4,05 milímetros 
no seu conjunto, está alojado numa caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates com uma altura total de 8,1 milímetros. Muito 
apreciado pelos colecionadores pela sua fiabilidade e prestações, o Calibre QPSQ/1 foi completamente esqueletizado. 

A esqueletagem é uma técnica extraordinariamente difícil de executar, que é, de facto, a base duma especialização ministrada 
nas escolas de relojoaria. A tarefa consiste em “abrir” um movimento mecânico, esvaziando os seus componentes, evitando-
se sempre comprometer a fiabilidade dos mesmos. Esta procura pela transparência, combinada com uma exibição de 
extraordinária precisão, é exclusivamente dominada por um reduzido número de mestres relojoeiros. Assim sendo, todas 
as peças do Calibre 1120 QPSQ/1 foram submetidas a meticulosos processos de esvaziamento, acabamento e decoração. A 
atenção técnica e estética recebida pela arquitetura do calibre e pelos acabamentos das superfícies, incluindo os daqueles que 
ficam ocultos à vista, é fruto duma experiência e de um saber-fazer onde os detalhes minúsculos compõem a anatomia da 
beleza que caracteriza os relógios da Maison. 

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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Exigência extrema nos mais ínfimos detalhes  

O movimento possui acabamentos de alta relojoaria executados integralmente à mão em todos os seus componentes, 
que receberam um  granulado retilíneo aplicado manualmente, cujo fim é criar um aspeto acetinado, foram biselados para 
acentuar os efeitos da luz, escovados de forma circular, com raios de sol ou perolados, dependendo da sua localização no 
coração do movimento. Os cuidados prestados a estes acabamentos acentuam-se pela tonalidade antracite proporcionada 
pelo tratamento eletrolítico com NAC (N-acetilcisteína) recebido pela platina, pelas pontes e pela massa oscilante perfurada 
com forma de Cruz de Malta, que conta com um segmento em ouro de 22 quilates. Com uma frequência de funcionamento 
de 19.800 alternâncias por hora (2,75 Hz) e uma reserva de marcha de 40 horas, o movimento pode ser admirado através 
do fundo de safira da caixa de 41,5 milímetros de diâmetro. No lado do mostrador, os finos círculos do calendário, de cor azul, 
e o anel  exterior na mesmo cor, oferecem um campo de visão desobstruído permitindo admirar o movimento, enquanto 
garantem uma perfeita legibilidade. 

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 relógio, três estilos

Graças ao seu simples e prático sistema de pulseiras / braceletes intermutáveis, o relógio Overseas calendário perpétuo 
ultraplano esqueletizado pode adaptar-se a qualquer situação. Apresenta-se com um bracelete de ouro rosa 5N de 18 
quilates e é complementado com duas pulseiras adicionais, de borracha e pele de vitelo, cada uma com uma fivela tipo pin 
bucke em ouro rosa 5N de 18 quilates. 

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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The Anatomy of Beauty®

O relógio Overseas calendário perpétuo ultraplano esqueletizado está em perfeita sintonia com o tema “The Anatomy of 
Beauty®”, “ que a Vacheron Constantin dedicou ao ano 2022, e que se destaca pela extraordinária atenção prestada aos 
detalhes, até ao mais pequeno dos componentes. Esta atenção extraordinariamente meticulosa manifesta-se através 
das decisões e preferências estéticas dos designers, bem como no minucioso trabalho de acabamento realizado pelos 
artesãos. Todos os componentes de um relógio Vacheron Constantin beneficiam dessa atenção especial, mesmo aqueles 
que permanecem invisíveis após a montagem do movimento. Um olhar atento permite notar o fino trabalho guilloché no 
mostrador ou os ponteiros com pedras engastadas; adivinhar os contornos de uma Cruz de Malta, o emblema da Maison, nos 
elos de uma bracelete; notar esse pequeno parafuso azul ao fogo, servindo como um indicador de segundos numa caixa de 
turbilhão e o polimento de espelho dos martelos de um repetidor de minutos; apreciar o trabalho dos artesãos na chanfradura 
de uma platina ou no balanço de uma ponte; e finalmente, admirar esta pintura em esmalte em miniatura representando 
um navio varrido por um mar revolto raiado por relâmpagos. Na Vacheron Constantin, a atenção aos detalhes molda uma 
anatomia de beleza na qual nada é deixado ao acaso.

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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Resumo

A Vacheron Constantin oferece uma nova interpretação do seu modelo Overseas calendário perpétuo ultraplano 
esqueletizado em ouro rosa 5N de 18 quilates com mostrador azul. O relógio, premiado no Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
2020, está equipado com o movimento de manufatura Calibre 1120 QPSQ/1, cuja espessura é de apenas 4,05 milímetros. O 
movimento esqueletizado e acabamento manual, um dos favoritos dos colecionadores, destaca-se pelo tom cinzento do 
tratamento NAC aplicado à platina, às pontes e à massa oscilante. O caráter técnico do calendário perpétuo, que respeita as 
particularidades do calendário gregoriano sem a necessidade de ajustes, pode ser admirado desde ambos os lados da caixa 
de apenas 8,1 milímetros de espessura. Com o seu sistema de bracelete/pulseiras intercambiáveis, este relógio é um reflexo 
da grande tradição dos relógios ultraplanos da Vacheron Constantin, imbuído do espírito moderno e contemporâneo que 
caracteriza a coleção Overseas. 

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
Overseas calendário perpétuo ultraplano esqueletizado
Referência 4300V/120R-B642

Calibre 1120 QPSQ/1
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, corda automática
 Massa oscilante aberta inspirada pela forma da Cruz de Malta, com um segmento em ouro de 22 quilates 
 Tratamento NAC
 29,6 mm (12½’’’) de diâmetro, 4,05 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 2,75 Hz, (19.800 alternâncias por hora)
 276 peças
 36 rubis
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra 

Indicações Horas e minutos
 Calendário perpétuo (dia da semana, data, indicação de ano bissexto)
 Fases lunares 
 
Caixa  Ouro rosa 5N de 18 quilates
 41,5 mm de diâmetro, 8,1 mm de espessura
 Anel de revestimento em ferro macio que garante proteção antimagnética
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada numa pressão de 5 bares (aproximadamente. 50 metros)

Mostrador                                     Safira 
 Índices horários e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates realçados com Super-LumiNova®

Bracelete  Bracelete em ouro rosa 5N de 18 quilates (com forma de meia Cruz de Malta, com elos polidos e acetinados), 
afivelado com um fecho desdobrável triplo em ouro rosa 5N de 5 quilates com botões e sistema de regulação para 
uma máxima comodidade. 

Pulseiras adicionais Pulseira em pele de vitelo azul com cosidos brancos.
 Borracha azul
Fivelas                                Cada  pulseira adicional é entregue com uma fivela em ouro rosa 5N de 5 quilates

Disponível em exclusivo nas Boutiques 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/


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/

