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• A coleção Historiques de Vacheron Constantin aumenta a sua rica linhagem com o 222, uma reedição contemporânea do 
lendário "Jumbo" de 1977. 

• Um novo relógio de 37 milímetros de diâmetro, em ouro amarelo 3N de 18 quilates. 

• O movimento de manufatura Calibre 2455/2 de corda automática está equipado com uma massa oscilante específica, na 
qual foi gravado o logótipo original do 222.

Genebra, 30 de março de 2022 – A Vacheron Constantin reedita o seu lendário 222, lançado em 1977 para indicar o 222º 
aniversário da Casa. O design audaz do relógio, obra de Jorg Hysek, foi um divisor de águas na história da Casa, dado que com 
este modelo começou a notável incursão da Vacheron Constantin no mundo dos relógios informalmente elegantes, com um 
toque desportivo. Entre as diversas referências 222 existentes, a escolhida para celebrar o retorno da lenda é a Referência 
44018 em ouro amarelo 3N de 18 quilates, com um diâmetro de 37 milímetros. Em perfeita comunhão com o espírito da coleção 
Historiques, este novo relógio realça o esplêndido acervo estético e cultural da Vacheron Constantin com uma reinterpretação 
contemporânea. 
 

“Ao transcender a condição de ícone, o relógio 222 é uma 
maravilhosa homenagem ao trabalho dos nossos designers 

e engenheiros e uma ilustração da sua capacidade para 
perpetuar o espírito vanguardista da nossa Casa.” 

– Louis Ferla, CEO da Vacheron Constantin

Para os colecionadores de relógios vintage, o 222 não é um número qualquer. Faz referência a um relógio lendário, verdadeiro 
símbolo duma era que marca um antes e um depois na trajetória histórica da Vacheron Constantin. Com o relógio 222, 
apresentado por ocasião do seu 222º aniversário há 45 anos, a Casa mostrava ao mundo um relógio desportivo que oferecia ao 
repertório estilístico um léxico praticamente inédito até àquela altura. Durante as décadas anteriores, os modelos desportivos 
estavam vocacionados a pessoas ativas, sendo paradigmático o caso dos relógios "profissionais", concebidos para serem 
utilizados por pilotos ou mergulhadores, por exemplo, enquanto os relógios de luxo se apoderavam do segmento "de vestir".

Foi na década de 1970, um período marcado pela crescente concorrência dos relógios de quartzo, quando apareceram relógios 
que coonestavam os universos relojoeiros do desportivismo e do luxo. Com o 222, a Vacheron Constantin contribuiu para esta 
nova forma de enfocar a relojoaria mecânica que caminhava em consonância com uma era aberta às novas ideias. Este modelo 
foi um claro ponto de rotura na evolução estilística da Casa: os códigos da relojoaria desportiva integram-se num relógio de linhas 
austeras e ângulos marcados e, não obstante, elegante em todas as circunstâncias. 

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 lugar no coração dos colecionadores

Em 1963, a Vacheron Constantin apresentou o seu primeiro modelo adaptado às contingências da vida laboral: o Turnograph 
Referência 6782, que recebia o seu nome do bisel rotatório bidirecional que mostrava uma escala graduada de 15 minutos. A 
forma dos ponteiros tipo bastão e a geometria dos seus marcadores horários retos não passaram despercebidas, embora a vida 
do modelo tenha sido relativamente breve.

Em 1975, a Casa fez uma nova incursão no campo dos relógios urbanos com o Chronomètre Royal referência 42001. Com a sua 
caixa que ostentava uma forma tão particular, combinada com um bisel octogonal arredondado, este relógio de aço com bracelete 
integrada - era o primeiro Vacheron Constantin com estas características, inaugurou novas perspetivas de estilo. Dois anos 
depois, essa nova orientação foi confirmada com o 222, concebido por Jörg Hysek, cujo estilo moderno permanece, mantendo-
se, porém, fiel à inerente elegância e à meticulosidade nos detalhes, características próprias da Vacheron Constantin. 
 

“ O meu desejo era conceber um relógio desportivo 
e elegante, que além do equilíbrio adequado entre estes 

dois elementos, também os integrasse no universo clássico 
e refinado da Vacheron Constantin.” 

– Jorg Hysek, designer
 

Para além de ser um novo modelo com bracelete integrada, o relógio 222 lançado em 1977 introduziu uma arquitetura funcional 
alicerçada numa base plana que culminava num proeminente bisel guarnecido. A sua caixa monocoque, que exigia que o 
movimento encaixasse pela frente, tinha uma estanqueidade de 120 metros, graças ao bisel aparafusado com rosca. O 222 
ostentava uma espetacular esbelteza, com um perfil de tão somente 7 milímetros, em função do movimento ultraplano que 
media escassamente 3,05 milímetros de espessura, que fazia funcionar as indicações de horas, minutos e data. Os ponteiros 
tipo bastão e os marcadores horários retos, similares aos do relógio Turnograph de 1963, referência 6782, reafirmavam a sua 
estética discreta e refinada, ao mesmo tempo que confirmavam a impressão de robustez transmitida pelos grandes elos centrais 
hexagonais da bracelete aparafusada à carrure. Apresentado inicialmente numa versão de 37 milímetros, cuja alcunha era 
"Jumbo", o 222 foi interpretado posteriormente em versões de 34 milímetros e 24 milímetros de aço, ouro amarelo ou bicolor, 
polido ou com pedras preciosas engastadas, adornadas em todos os casos com o emblema da cruz de Malta da Casa, colocado no 
canto  direito da caixa às 5 horas. O 222, com produção limitada até 1985, ocupa por direito próprio um lugar na lenda dos primeiros 
relógios informalmente elegantes, com um toque desportivo, da história da relojoaria. 

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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A Vacheron Constantin oferece uma interpretação atualizada deste modelo lendário, versão Jumbo, com o seu relógio Historiques 
222 em ouro amarelo 3N de 18 quilates. Em consonância com o espírito da coleção Historiques, os relógios que compõem a 
coleção não são réplicas idênticas ao original, são reinterpretações contemporâneas com os mais recentes progressos técnicos, 
cujo fim é otimizar a sua fiabilidade e a comodidade do uso no pulso.
Os códigos emblemáticos do 222 foram escrupulosamente respeitados: diâmetro de 37 milímetros, bisel guarnecido, mostrador 
dourado, marcadores horários retos e ponteiros tipo bastão, bracelete integrada com elos centrais hexagonais, sem olvidar da 
cruz de Malta em ouro branco polido Pd150 e soldada na base plana da caixa na posição das 5 em ponto.

“ O relógio 222 materializa o espírito dos anos 70, 
ressaltado por uma evolução do design rumo a algo mais 
autêntico, mais pessoal ou inclusive mais "desordenado", 

e simultaneamente dotado de caráter e formas orgânicas.” 
– Christian Selmoni, Diretor de Estilo e Legado Cultural  

O relógio Historiques 222 foi objeto de várias modificações subtis:

- O movimento Calibre 2455/2, com uma reserva de marcha de 40 horas, funciona numa frequência de 4 Hz (28.800 
alternâncias/hora), face aos 2,75 Hz do modelo original, oferecendo uma maior precisão.

- A massa oscilante do Calibre 2455/2 foi desenvolvida especificamente para este modelo e logótipo original do 222 gravado; 
está rodeado por um motivo coroado que lembra o bisel.

- O fundo da caixa é entalhado para que a beleza do movimento possa ser admirada. 
- Os acabamentos -escovagem acetinada vertical na coroa e na bracelete; acetinado circular no bisel e polido nos marcadores 

horários, com engrenagens chanfradas à mão e pontes adornadas com um motivo de Côtes de Genève, bem como com uma 
platina com acabamento circular perolado- evidenciam a atenção prestada a todos os componentes que caracterizam o 
mundo da Alta Relojoaria. 

- No mostrador destaca-se a inscrição "AUTOMATIC" com tipografia vintage. 
- A janela da data foi claramente afastada da periferia do relógio para melhorar a legibilidade, dado que o movimento tem um 

diâmetro ligeiramente inferior ao do seu predecessor. 
- O tratamento de Super-LumiNova®, aplicado aos ponteiros e aos índices horários (em branco roto de dia e verde lima à noite) 

também melhora de forma ostensiva a legibilidade. 
- A bracelete possui fecho desdobrável triplo, em lugar do habitual fecho duplo. 
- As articulações da bracelete foram revisadas para ocultar os pinos visíveis e melhorar a comodidade de uso no pulso. 

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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Todas as características do lendário 222 foram respeitadas nesta reedição contemporânea. A meticulosa atenção prodigada aos 
detalhes serve de ilustração ao tema escolhido pela Vacheron Constantin para o amo em curso. 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 Casa, nos elos de uma bracelete; notar esse pequeno parafuso azulado, servindo como um indicador de segundos 
em uma 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; finalmente, admirar esta pintura em esmalte em miniatura que 
representa 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.

1  Cronómetro Royal, Ref. 42001 – 1975
2+3  222, Ref. 44018 – 1977
4  Réf. 6782 com bisel giratório bidirecional – 1963

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 apresenta uma reedição contemporânea do relógio 222 Jumbo de 37 milímetros de diâmetro, em ouro 
amarelo: um ícone da década de 1970. O 222 foi um relógio desportivo emblemático e elegante, lançado em 1977: um divisor 
de águas nas criações clássicas da Vacheron Constantin. Com a sua caixa monocoque com base plana e forma de almofada, 
culminada num bisel guarnecido, neste relógio com bracelete integrado coonestam o espírito desportivo, robusto e funcional 
com a elegância derivada das suas linhas de acendrada pureza e das suas curvas de sutil delicadeza. As contadas modificações 
introduzidas em prol da comodidade e de uma maior fiabilidade nesta reedição na coleção Historiques mais não faz do que 
destacar a sua fidelidade ao prístino modelo original. A caixa adornada com o emblema da cruz de Malta na posição das cinco em 
ponto possui um fundo transparente que permite admirar o movimento de manufatura da nova geração Calibre 2455/2 que exibe 
uma massa oscilante redesenhada para este modelo. Funciona com uma frequência de 28.800 alternâncias por hora, oferece 
uma ótima precisão com acabamentos tão meticulosos como os do modelo original. Os códigos emblemáticos do modelo 222 
inicial foram respeitados: um mostrador de tonalidade dourada, com marcadores horários retos e ponteiros tipo bastão, cuja 
luminescência adota uma tonalidade verdosa pela noite, numa piscadela ao trítio usado no 222 original. A articulação da bracelete 
foi reengendrada para garantir mais ergonomia no uso. 

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
Historiques 222 
Referência                      4200H/222J-B935

Calibre  2455
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, corda automática, com massa oscilante específica em ouro amarelo 3N de 18 quilates. 
 26,2 mm (12½’’’) de diâmetro, 3,6 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz, (28.800 alternâncias/hora) 
 194 peças
 27 rubis
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos
 Data

Caixa  ouro amarelo 3N de 18 quilates
 37 mm de diâmetro, 7,95 mm de espessura
 Cruz de Malta em oro branco Pd150 localizada na posição das 5 em ponto 
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanqueidade testada numa pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

Mostrador   Tons dourados 
 Cruz de malta em ouro polido localizada sobre o mostrador
 Marcadores horários e ponteiros em ouro amarelo tratados com Super LumiNova® (branco roto durante o dia 

e verde-lima na  escuridade da noite)
 
Bracelete Ouro amarelo 3N de 1u quilates, com acabamento acetinado vertical 

Fecho Fecho triplo desdobrável em ouro rosa 3N de 18 quilates
 Forma de meia cruz de Malta polida

Disponível somente 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/

