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• A Vacheron Constantin enriqueceu as suas coleções Traditionnelle e Patrimony com novos modelos 
destinados ao público feminino. 

• O relógio Traditionnelle calendário perpétuo ultraplano, equipado com o movimento da manufatura 
Calibre 1120QP está a ser apresentado em duas versões de 36,5 mm com pedras preciosas, 
respetivamente em ouro branco e ouro rosa. 

• O relógio Patrimony de corda automática, movido pelo Calibre 2450 Q6/3 da manufatura, está disponível 
em quatro referências em ouro branco e ouro rosa, com pedras preciosas engastadas no bisel ou no 
mostrador, que é oferecido em novas cores com um efeito degradé. 

• Estas seis novas referências apresentam-se com braceletes que podem ser trocadas com um simples 
toque num botão. 

Genebra, 30 de março de 2022 – A atenção que a Vacheron Constantin tem dedicado aos relógios 
femininos ao longo de mais de dois séculos, encontra uma nova interpretação nos modelos agora 
apresentados na feira relojoeira Watches and Wonders 2022. Em resposta ao desejo crescente das 
mulheres por mecanismos complexos, o relógio Traditionnelle com calendário perpétuo ultraplano exibe 
a sua natureza técnica numa versão de eminentemente feminina. Por seu turno, o relógio de corda 
automática Patrimony ostenta uma silhueta minimalista que irradia uma elegância intemporal, o epítome 
de uma distintiva conceção do classicismo 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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Vacheron Constantin e a mulher: 
uma história ao longo do tempo 
As mulheres têm manifestado interesse pela relojoaria desde o seu início, atraídas pela possibilidade de embelezar as 
suas toilettes com objetos por vezes incomuns, mas geralmente criados como autênticas joias. Os seus aspetos práticos 
não foram negligenciados, tal como foi evidenciado pelos muitos relógios de sonnerie ou com calendário criados tendo 
as mulheres como destinatárias. Foram também as mulheres que representaram um papel relevante de verdadeiro 
pioneirismo na utilização de relógios de pulso.

A Vacheron Constantin deixou a sua marca em todas essas épocas, desde os primeiros relógios de bolso femininos criados 
no início do século XVIII até às elegantes criações contemporâneas. Objetos funcionais ou de cerimónia, joias ou relógios 
desportivos, as criações femininas da Vacheron Constantin sempre acompanharam a evolução das sensibilidades artísticas 
e as tendências da moda. Elas testemunham uma estética em perpétua renovação e uma criatividade técnica dirigida às 
mulheres, onde a atenção aos detalhes imprime uma anatomia da beleza relojoeira que é exclusiva da Casa. 

Os arquivos da Vacheron Constantin permitem rastrear peças encomendadas para senhoras muito cedo na história da 
Manufatura, como é o caso dum relógio esculpido em ouro amarelo com repetidor de quartos e pequenos segundos 
excêntrico, datado de 1838. Ao longo das décadas seguintes, as criações sucederam-se, às vezes com complicações, 
muitas vezes verdadeiras peças preciosas com as suas caixas tipo sabonete, antes de surgirem os primeiros relógios de 
pulso, uma elegância feminina da qual encontramos um primeiro exemplo na herança da Vacheron Constantin em 1889. 

Com o advento do século XX, as criações femininas da Casa incorporam admiravelmente o espírito da época, primeiro 
inspiradas na Art Nouveau, depois na Art Deco, com uma clara inclinação para os relógios tipo joia. A colaboração com Verger 
Frères, o agente francês da Maison, que durou até 1938, trouxe também a sua quota de novidades dedicadas às mulheres, 
alguns modelos dos quais revelam camafeus inspirados na arte asiática ou na Grécia antiga. A partir da década de 1940, as 
mulheres começaram a usar relógios quase exclusivamente no pulso. As linhas geométricas do período Art Deco foram 
gradualmente dando lugar a formas mais voluptuosas. Concebidos como joias que contam o tempo, os relógios secretos 
com as tampas que escondiam as horas eram particularmente apreciados na época, e a Vacheron Constantin evidenciou 
uma tremenda inventividade estilística através das suas criações que ilustram perfeitamente a era moderna. 

No início dos anos 1970, a relojoaria feminina da Vacheron Constantin ousou adotar formas novas e desinibidas, para depois 
adotar as linhas mais desportivas da linha Overseas dedicada às mulheres contemporâneas. Além disso, as coleções 
Traditionnelle e Patrimony foram projetadas para refletir a sofisticação técnica e o refinamento estético da medição do 
tempo destinados à mulher. Uma abordagem ainda reforçada pelo recente lançamento dos relógios Égérie: inspirados 
na Alta-Costura, eles incorporam o know-how relojoeiro e uma sensibilidade aos códigos femininos constantemente 
reafirmados ao longo dos séculos. Com a força dessa herança, a Casa está agora a enriquecer as suas duas coleções 
Patrimony e Traditionnelle com novos modelos. 

1 Relógios de bolso em ouro amarelo, 1838 
2 Relógio com escultura de duas deusas aladas, 1889
3 Relógio com mostrador hexagonal, 1923
4 Relógio “1972”, 1976
5 Relógio em ouro amarelo de 18 K, 1946
6 Kallista, 1979

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/


4

Sinopse

A Vacheron Constantin e 
as mulheres: uma história 
através dos tempos

Traditionnelle calendário 
perpétuo ultraplano

Patrimony automático

The Anatomy of Beauty®

Resumo

Características técnicas

Traditionnelle calendário perpétuo ultraplano
Patrimony de carga automática
Relógios femininos 

Traditionnelle calendário perpétuo ultraplano
A Maison apresenta um novo relógio feminino na sua coleção Traditionnelle, uma linha marcada pela grande 
herança relojoeira de Genebra, cujo design foi pensado para se adaptar a todos os tipos de relógios, simples ou 
com sofisticadas complicações. O relógio ultraplano Traditionnelle Perpetual Calendar responde a esse desejo 
das clientes femininas por relógios mecânicos com complicações. 

Equipado com o calibre de fábrica 1120 QP, este relógio joga elegantemente com as peculiaridades do calendário 
gregoriano. Assim, exibe os dias, datas, meses e anos num ciclo de quatro anos, com indicação do ano bissexto, 
sem nenhuma correção necessária antes de 2100. A indicação das fases da lua às 6 horas completa esta exibição 
do calendário. Particularidade adicional deste movimento: a sua finura. Com apenas 4,05 mm de espessura, este 
movimento está alojado numa caixa com 8,43 mm de altura e 36,5 mm de diâmetro para uma perfeita harmonia 
de formas. 

O calibre 1120 QP reflete a experiência e a perícia da Casa em movimentos ultraplanos, o que lhe permitiu 
acumular vários recordes com os seus relógios ultraplanos desde a década de 1950. Perfeitamente visível 
através do fundo de caixa de safira com os seus 276 componentes, encaixa-se também na grande tradição 
relojoeira com acabamentos extremamente elegantes: platina de granulação circular no lado do mostrador, 
platina e pontes decoradas com Côtes de Genève no verso, biselado à mão, perfuração circular acetinada, 
engrenagem com dentes polidos. O peso oscilante também é decorado com Côtes de Genève e aberto em forma 
de Cruz de Malta, emblema da Maison, com segmento em ouro 916/1000. 

Este relógio, cujo requinte estético ecoa sofisticação técnica, honra os códigos de identidade da Vacheron 
Constantin, afirmando a busca pela excelência nos mínimos detalhes, mesmo nos invisíveis. Disponível em ouro 
branco de 18 quilates e ouro rosa 5N de 18 quilates, é inspirado nos modelos Vacheron Constantin da primeira 
metade do século passado. Encontramos assim a grande sobriedade característica da coleção, embelezada com 
algumas particularidades como sejam a carrure e a caixa escalonada, o fundo canelado, os ponteiros Dauphine 
sobrevoando um minuto ferroviário pontuado com marcadores de horas de tipo bâton. De acordo com o espírito 
metódico da época, onde a função dita a forma, este calendário perpétuo foi especialmente concebido para 
oferecer uma leitura fácil das indicações do calendário graças a um estilizado bisel que oferece uma abertura 
maior para o mostrador. 

O mostrador é adornado com madrepérola em tons de azul-cobalto no modelo em ouro branco e madrepérola 
branca no modelo em ouro rosa. O disco das fases da lua é colorido nas mesmas cores do mostrador, enquanto 
a representação da lua e das estrelas assume o mesmo tom dourado que na carrure, com acabamento opalino. 
Último toque de elegância, o bisel e a parte superior dos chifres são delicadamente cravejados com 76 diamantes 
de talhe redondo, enquanto que a coroa é adornada com um diamante redondo, também em talhe brilhante. 

Pela primeira vez na coleção, este relógio de calendário perpétuo Traditionnelle ultraplano está equipado com 
uma bracelete substituível que, pode ser trocada com uma simples pressão e não requer o recurso a quaisquer 
ferramentas. Cada modelo tem uma bracelete em couro de aligator-azul cobalto ou bege rosado – com uma 
fivela de pino em ouro branco ou rosa, cravejada com 17 diamantes de talhe brilhante engastados. 

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/


5

Sinopse

A Vacheron Constantin e 
as mulheres: uma história 
através dos tempos

Traditionnelle calendário 
perpétuo ultraplano

Patrimony automático

The Anatomy of Beauty®

Resumo

Características técnicas

Traditionnelle calendário perpétuo ultraplano
Patrimony de carga automática
Relógios femininos 

Patrimony automático
O relógio Patrimony de corda automática simboliza a arte minimalista no refinamento relojoeiro. Inspirada 
num modelo histórico da Vacheron Constantin de 1957 com um estilo clássico, redondo, ultraplano e elegância 
intemporal, a coleção Patrimony caracteriza-se, desde o seu lançamento em 2004, por uma estética relojoeira 
austera e refinada. Seguindo esse espírito de enfatizar a pureza das linhas, as proporções dos novos modelos 
Patrimony foram revistas. A curva da caixa de 36,5 mm de diâmetro, disponível em ouro branco de 18 quilates ou 
em ouro rosa 5N de 18 quilates, foi redesenhada, enquanto que a coroa foi subtilmente arredondada. 

O mostrador, levemente abobadado e varrido por ponteiros feuille que seguem a sua curva, oferece tons de azul 
profundo para a versão em ouro branco e rosa blush para a versão em ouro rosa. Essas cores são adornadas 
com efeitos degradé, mais claros no centro e progressivamente mais escuros em direção à circunferência do 
mostrador, trazendo luz e profundidade à exibição das horas, minutos e segundos. O cuidado com cada detalhe 
reflete-se no disco da data às 6 horas, que tem a mesma cor do mostrador e no subtil contraste das pedras 
preciosas engastadas nos modelos. Cada uma das duas versões é apresentada com um bisel com 72 diamantes 
em talhe brilhante engastados, iluminando a faixa dos minutos com acabamento perolado, ou com uma faixa de 
minutos composta por 48 diamantes em talhe brilhante posicionados entre os marcadores de horas aplicados 
em ouro. O engastado da faixa dos minutos, uma operação complexa numa superfície subjacente convexa, faz 
parte desta relojoaria onde cada detalhe se torna essencial para a anatomia dos relógios Vacheron Constantin. 

Estas quatro novas referências são impulsionadas pelo movimento manufatura Calibre 2450 Q6/3, que ativa 
as indicações de horas e minutos, junto aos segundos centrais e um indicador de data visível através de uma 
abertura no mostrador. Com uma frequência de funcionamento de 28.800 alternâncias/hora, um excelente 
compromisso entre precisão e fiabilidade, tem uma reserva de marcha de 40 horas. Este movimento automático 
de 196 peças tem apenas 3,6 milímetros de espessura. Os seus acabamentos, assim como a caixa, atendem 
aos critérios característicos do Punção de Genebra, com platina e acabamento perolado, pontes chanfradas à 
mão decoradas com Côtes de Genève, molas elevadas, engrenagens com cavidades e pinhões polidos. O fundo 
transparente também revela uma massa oscilante esqueleto de 22 quilates, inspirado na Cruz de Malta.

Estes novos relógios Patrimony apresentam uma bracelete substituível em couro de crocodilo azul meia-noite 
ou bege rosado com acabamento acetinado iridescente. As braceletes podem ser removidas e substituídas com 
um simples toque num botão, sem necessidade do recurso a ferramentas. 

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®

Estes novos modelos Traditionnelle e Patrimony ilustram perfeitamente o tema 2022 da Casa, intitulado “The 
Anatomy of Beauty®”, e celebram o cuidado da Maison em cada detalhe. 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 nos ponteiros com pedras 
engastadas; adivinhar os contornos de uma Cruz de Malta, o emblema da Casa, nos elos de uma bracelete; 
observar 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; 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
Dos primeiros relógios de bolso do final do século XVIII aos relógios de pulso contemporâneos, a 
Vacheron Constantin sempre soube captar o espírito do seu tempo e atender melhor às expetativas das mulheres.   
Apreciado pelos conhecedores, o Calibre de manufatura 1120 QP com 4,05 mm de espessura dá vida a um novo 
relógio de calendário perpétuo Traditionnelle ultraplano projetado para pulsos femininos. A sua caixa, disponível 
em ouro branco 750/1000 ou em ouro rosa 750/1000 5N, evidencia os códigos da coleção Traditionnelle nos 
seus acabamentos meticulosamente trabalhados. Com um diâmetro de 36,5 mm, faz parte da grande tradição 
da Vacheron Constantin em complicações relojoeiras, notavelmente interpretadas em versões ultraplanas.  
A sua caixa, disponível em ouro branco 750/1000 ou em ouro rosa 750/1000 5N, evidencia os códigos da 
coleção Traditionnelle nos acabamentos meticulosamente trabalhados. O mostrador em madrepérola que cintila 
delicadamente e o bisel cravejado de pedras preciosas foram meticulosamente trabalhados para obter uma 
ótima legibilidade das indicações do calendário. 

Fiel à sua elegância sóbria e intemporal herdada dos anos 1950, o novo relógio automático Patrimony revela 
uma anatomia feminina refinada, com uma curva redesenhada com mostrador ligeiramente abobadado em 
tons degradé, luminosos e profundos com um diâmetro de 36,5 mm, está disponível em ouro branco com 
mostrador azul profundo ou em ouro rosa com mostrador rosa, seja com um bisel cravejado de 72 diamantes  
e minutos perolados, ou com um bisel de ouro e minutos de 48 diamantes engastados. A aparente simplicidade 
do automático Patrimony é o resultado de uma atenção meticulosa aos detalhes, como evidenciado pelos 
acabamentos do seu calibre automático interno 2450 Q6/3, exibindo as horas, minutos, segundos e data. 

Estas novas referências das coleções Traditionnelle e Patrimony apresentam braceletes intercambiáveis que 
são substituídas através de um processo que implica apenas uma leve pressão num único botão e não requerem  
o recurso a ferramentas. 

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
Traditionnelle calendário perpétuo ultraplano

Referências 4305S/000G-B948
4305T/000R-B947

Calibre  1120 QP
Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
Mecânico, corda automática
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, minutos
Calendário perpétuo (dia da semana, data, indicador de 48 meses 
com indicação de ano bissexto)
Fases lunares

Caixa Ouro branco de 18 quilates / ouro rosa 5N de 18 quilates
36,5 mm de diâmetro, 8,43 mm de espessura
Bisel e chifres com 76 diamantes de talhe brilhante, engastados
Coroa com 1 diamante de talhe brilhante, engastado
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada numa pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador Madrepérola de cor azul-cobalto / branco
Marcadores horários e ponteiros de ouro branco de 18 quilates / ouro rosa 5N  
de 18 quilates

Bracelete De cor azul-cobalto (4305T/000G-B948) / Bege rosado (4305T/000R-B947), 
elaboradas em pele de Alligator Mississippiensis com camada interna de pele de 
vitela, com a ponta cosida e escamas quadradas.
Com sistema integrado permutável 

Fivela Fivela Pin Buckle em ouro branco de 18 quilates/ouro rosa 5N de 18 quilates 
cravejada com 17 diamantes em talhe brilhante 

Engaste total  94 diamantes talhe redondo com um peso aproximado  
de 1,20 quilates (quilates mínimos garantidos

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
Patrimony de corda automática 

Referências 4115U/000G-B908
4115U/000R-B907

Calibre 2450 G6/3
Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
Mecânico, corda automática
26,20 mm de diâmetro, (11¼’’’), 3,60 mm de espessura 
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
196 peças
27 rubis
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Indicações Hora, minutos segundos centrais
Data

Caixa Ouro branco de 18 quilates / ouro rosa 5N de 18 quilates 
Bisel com 72 diamantes de talhe brilhante, engastados
36,5 mm de diâmetro, 8,45 mm de espessura 
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada numa pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador Azul profundo / rosa resplandecente com efeito degradé
Perímetro convexo com minutos circulares perolados, composto por 48 pérolas 
polidas de ouro de 18 quilates. 
Marcadores horários e ponteiros de ouro branco de 18 quilates / ouro rosa 5N  
de 18 quilates

Bracelete De cor azul-noite / bege rosado, em pele de Alligator Mississippiensis,  
com efeito acetinado e camada interna de pele de vitela, com ponta cosida  
e escamas quadradas
Com sistema integrado permutável 

Fivela Tipo Pin Buckle em ouro branco de 18 quilates/ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia Cruz de Malta polida

Engaste total  72 diamantes talhe brilhante com um peso aproximado  
de 0,74 quilates (quilates mínimos garantidos)

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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FICHA TÉCNICA
Patrimony automático

Referências

Calibre 

Indicações 

Caixa 

Mostrador 

Bracelete 

Fivela  

4110U/000G-B906
4110U/000R-B905

2450 G6/3
Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
Mecânico, corda automática
26,20 mm de diâmetro, (11¼’’’), 3,60 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
196 peças
27 rubis
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Hora, minutos segundos centrais
Data

Ouro branco de 18 quilates / ouro rosa 5N de 18 quilates 
36,5 mm de diâmetro, 8,45 mm de espessura
Fundo de cristal de safira transparente
Estanqueidade testada numa pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Azul profundo / rosa resplandecente com efeito degradado  
Perímetro convexo com minutos circulares perolados, composto por 48 diamantes 
com talhe arredondado de ouro.
Marcadores horários e ponteiros de ouro branco de 18 quilates / ouro rosa 5N  
de 18 quilates

De cor azul noite / bege rosado, em pele de Alligator Mississippiensis ,com efeito 
acetinado e camada interna de pele de vitela, com ponta cosida e escamas 
quadradas
Com sistema integrado permutável

Fivela Pin Buckle em ouro branco de 18 quilates/ouro rosa 5N de 18 quilates 
Forma de meia Cruz de Malta polida
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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
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