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• A alta relojoaria e as artes decorativas unem-se num relógio com opção de três cores no 
mostrador, cada um numa edição numerada e limitada a 16 exemplares. 

• A Fénix e o Dragão são materializados em apliques esculpidos em ouro rosa 5N de 
18 quilates que se destacam num mostrador guilloché feito à mão.

• A caixa de 41 milímetros é decorada com volutas em forma de nuvem delineadas ao 
longo do bisel e as asas com a técnica intaglio, talhe-doce com buril. 

A lenda chinesa da Fénix e do Dragão é graficamente evocada no mostrador deste novo relógio 
Traditionnelle tourbillon de edição limitada. No coração da caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates 
delicadamente gravada, as criaturas lendárias surgem na forma de apliques esculpidos sobre um 
mostrador guilloché feito manualmente. O tourbillon apresenta um Calibre 2160 ultraplano, um 
movimento de manufatura equipado com um rotor periférico. 

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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Criaturas lendárias
Formando um casal perfeito no qual se materializa o equilíbrio entre e força e a delicadeza; a Fénix 
e o Dragão estão há séculos intimamente relacionados com a cultura chinesa. Dada a sua natureza 
de arautos sobrenaturais da paz e representantes simbólicos da exultante relação entre casais, o 
avistamento de uma ou de ambas as figuras tem sido considerado secularmente uma premonição 
de um glorioso período de paz e prosperidade para o povo e o país no seu conjunto. Esta noção pode 
ser corroborada no provérbio chinês "Quando o dragão voar alto e a fénix dançar, o povo desfrutará 
de anos de felicidade que trarão paz e tranquilidade a todas as criaturas que se abrigam sob os céus". 

Embora os detalhes da sua morfologia variem de um período para outro, os dragões são 
invariavelmente criaturas híbridas que simbolizam a unidade do poder, cujos corpos combinam 
elementos derivados de cobras, crocodilos, lagartos, águias e tigres. Os dragões, que habitam 
palácios sob os oceanos, têm o poder de regular a água que é essencial para as plantações e, assim, 
a capacidade de acabar com as secas e parar as inundações. A Fénix, outro 'espírito' sobrenatural, rei 
das aves (cujos adereços são inspirados no pavão, no faisão, no papagaio, no pato, no pássaro roca 
e no grou) incorpora as cinco virtudes essenciais da benevolência, da retidão, da prosperidade, da 
sinceridade e da sabedoria. 

Essas criaturas lendárias, tão reverenciadas como estimadas, já foram tema de algumas das mais 
belas representações da mitologia chinesa, na qual é comum vê-las dançar em torno de uma pérola 
mágica que representa a harmonia. Como esses animais lendários eram considerados portadores 
de presságios auspiciosos, o seu avistamento só poderia ser um anúncio de boas novas, de tempos 
vindouros carregados de paz e prosperidade. As imagens da Fénix e do Dragão aparecem tanto em 
ornamentos cerimoniais de jade como esculpidas, pintadas ou costuradas em objetos do quotidiano, 
um costume artesanal que tem sido passado de geração em geração ao longo dos 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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Coreografias celestiais, trabalhos de gravura e guilloché

A Vacheron Constantin homenageia essas criaturas lendárias, dando 
total liberdade criativa à sua oficina de design e mestres artesãos no 

desenvolvimento do trabalho da sua representação.  

O relógio Traditionnelle tourbillon ilustra a dança da Fénix e do Dragão ao redor da pérola, um símbolo 
cultural próprio da China. O acabamento destinado a este último ornamento sofreu modificações 
ao longo do processo de produção: inicialmente estava previsto que o acabamento da pérola fosse 
polido e as chamas esmeriladas; porém, no momento da verdade, fez-se o contrário, devido à 
extraordinária finura do material (três décimos de milímetro). Esta alteração deu ao modelo um aspeto 
verdadeiramente resplandecente, em perfeita harmonia com os animais que o protagonizam. As 
duas criaturas mitológicas são retratadas em apliques de ouro rosa 5N de 18K que foram estampados 
e finalizados à mão com a técnica de punção ornamental, mediante a qual o modelo é traçado com 
um buril e, em seguida, os relevos são delicadamente refinados com limas. No geral, a delicadeza 
dos detalhes e a precisão das operações executadas na representação da plumagem da Fénix com 
cabeça de galo, que simboliza a imperatriz chinesa, e do corpo serpentino do dragão, coberto de 
escamas, que serve de emblema do imperador, configuram toda uma coreografia celestial. Graças à 
gaiola móvel do tourbillon, na forma de cruz de Malta, que é o emblema da Vacheron Constantin, toda 
a cena ganha vida, com o regulador a servir de suporte para uma das pernas do Dragão, enquanto 
o bater das asas da Fénix parecem definir o ritmo. Consoante o tratamento galvânico diferenciado 
e aplicado ao mostrador guilloché artesanal, este assume tonalidades pretas, azuis profundas ou 
prateadas, conferindo uma profundidade impressionante à cena mitológica.

No bisel e nas asas, o céu é simbolizado por uma série de volutas esculpidas em baixo-relevo. 
Essa técnica consiste na retirada de material para realçar os contornos da escultura. Depois de 
desenhar os motivos com um punção marcador, o gravador elabora a decoração com um buril, como 
uma operação de cinzelamento que se torna cada vez mais delicada à medida que são utilizadas 
ferramentas mais afiadas. As figuras ganham volume graças à subtil alternância de acabamentos 
mates e brilhantes. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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Movimento ultraplano

O tourbillon, que bate a um ritmo de 18.000 alternâncias por hora (2,5 Hz) e situa-se às 6 horas, é o 
verdadeiro coração que dá vida a este "carnaval de animais", para além de ser o portador, na gaiola, 
da indicação dos pequenos segundos através de um parafuso enegrecido. Esta maravilha mecânica 
também pode ser admirada através da parte traseira em cristal de safira, sem que a massa oscilante 
obstrua a visão. A construção do movimento inclui um rotor periférico que dá corda ao tambor com 
uma confortável reserva de marcha de 80 horas. A escolha do rotor periférico também contribui 
para a finura do Calibre 2160, que apesar da presença do tourbillon, tem apenas 5,65 milímetros de 
espessura. 
Este movimento ultraplano com os seus 188 componentes, permitiu criar uma caixa em ouro rosa 5N 
de 18 quilates com uma espessura total de 11,21 milímetros e um diâmetro de 41 milímetros, ideal para 
todos os tipos de pulso. 

O acabamento do Calibre 2160 exibe os mesmos níveis de qualidade sublime 
com os quais o mostrador foi decorado. 

A barra da gaiola do tourbillon é totalmente chanfrada à mão, bem como os componentes do 
movimento. A platina principal tem acabamento perolado no lado oposto, enquanto as pontes são 
embelezadas com Côtes de Genève no reverso. Combinado com uma bracelete em pele de crocodilo 
preta, azul-escura ou castanha, consoante o modelo, munida de fecho de báscula, este relógio, 
disponível numa edição boutique limitada a 16 exemplares por cada cor de mostrador, traduz a 
simbiose perfeita entre as artes decorativas e a alta 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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Resumo

Para homenagear a lenda chinesa da Fénix e do Dragão, a Vacheron Constantin apresenta três 
relógios Traditionnelle tourbillon em edição limitada e numerada. Os dois animais mitológicos são 
representados de forma tradicional, enquanto executam uma bela coreografia em torno da pérola. 
A Fénix e o Dragão, criaturas lendárias da mitologia chinesa, simbolizam a força e a graça: uma 
complementaridade perfeita que traz consigo paz e felicidade. No mostrador dos três modelos, a 
Fénix e o Dragão ganham vida na forma de apliques em ouro rosa esculpidos num mostrador com 
guilloché artesanal. O tratamento galvânico do mostrador, em tons de preto, azul-escuro e prata, 
distingue as três versões do modelo, cada uma delas lançada numa edição limitada a 16 exemplares. 
A caixa de 41 mm de diâmetro em ouro rosa 18K 5N tem as asas e o bisel estampados com entalhes 
em forma de nuvem, que formam um motivo em baixo-relevo no centro da caixa. Para animar esta 
cena mitológica, foi escolhido o movimento interno Calibre 2160 com tourbillon e corda automática. 
Com uma espessura de apenas 5,65 milímetros, graças ao seu rotor periférico que garante uma 
reserva de marcha de 80 horas, este movimento ultraplano de 188 componentes tornou possível 
criar uma caixa elegante com um fundo de safira que permite admirar os detalhes do acabamento. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Traditionnelle tourbillon 

Referência 6040T/000R-B959
 6040T/000R-B960
 6040T/000R-B961

Calibre  2160/1
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, corda automática, com rotor periférico 
 31 mm (13½’’’) de diâmetro, 5,65 mm de espessura 
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha 
 2,5 Hz, (18.000 alternâncias por hora) 
 188 peças 
 30 rubis  
  Relógio distinguido com o Punção de Genebra
¨
Indicações Horas, minutos, segundo pequeno na gaiola do tourbillon (parafuso a cores)
 Tourbillon

Caixa  Ouro rosa 5N de 18 quilates
 41 mm de diâmetro, 11,21 mm de espessura
 Bisel e laterais das asas gravados à mão 
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada numa pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador  Ouro branco de 18 quilates, com guilloché, de tons prateado, azul-escuro e preto, com 
tratamento galvânico 

 Fénix e Dragão gravados à mão num aplique em ouro rosa de 18 quilates 

Bracelete Pele de Alligator Mississippiensis de cor castanho / azul-escuro, preto com forro em 
pele de alligator, cosida à mão, acabamento artesanal, escamas quadradas grandes

 
Fivelas  Fecho tipo báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates
 Forma de meia Cruz de Malta polida

Série limitada de 16 relógios, cada peça com número de série. 
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
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https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

