
 
 

 
 SIHH 2018  

Vacheron Constantin apresenta a sua nova coleção FIFTYSIX® 
 
 

• Um relógio masculino elegante, com um estilo contemporâneo retro, para todo o 
tipo de ocasiões 

• A versão moderna da emblemática referência 6073 de 1956, inspirada na Cruz de 
Malta 

• Um design e posicionamento ao nível das atuais expectativas dos conhecedores de 
alta relojoaria  

• Movimentos automáticos, simples ou com complicações 
• Uma nova massa oscilante em ouro rosa, perfurada e adornada com o emblema da 

Cruz de Malta 
 

 

Uma coleção que revela o segredo da elegância moderna e o requinte informal, num estilo 
cosmopolita e contemporâneo, impregnado de sabor histórico: este é o retrato da 
FIFTYSIX®, a coleção exibida no SIHH 2018.  
 
A Vacheron Constantin, constituída em 1755, há já 263 anos, é a manufatura genebrina mais 
antiga e ocupa um lugar especial nos corações tanto dos iniciados como dos colecionadores. 
Com a nova coleção FIFTYSIX® dá-se início a um novo capítulo na história da Maison. Esta 
linha original, inspirada num relógio histórico da Vacheron Constantin de 1956, aporta uma 
lufada de ar fresco, que vai abrir as portas da alta relojoaria a todos os entusiastas, 
representando assim uma nova e importante etapa da marca.  
 



 
 

 
 
Inspiração e criatividade  
 

FIFTYSIX®, um nome e uma data que evocam um modelo emblemático de 1956: a referência 
6073. Este relógio, cujo desenho característico revela a abundante criatividade da Vacheron 
Constantin naquela época, distingue-se pela sua forma, nomeadamente pela imagem dos 
chifres, em que cada um representa um braço da Cruz de Malta: o símbolo da manufatura.  
 
A originalidade da referência 6073, à semelhança de todos os modelos da Vacheron 
Constantin dos anos 50, reside também no contraste entre o estilo clássico do mostrador e o 
desenho arrojado da caixa. O respeito pela tradição e o gosto pela inovação já se tinham 
fundido naquela criação. 
 
Além de ser a idade dourada dos relógios redondos, os anos 50 representam a época de 
esplendor do refinamento estético, oferecendo um vasto território a explorar. 
O relógio 6073 constitui um marco na história da Vacheron Constantin porque foi um dos 
primeiros da manufatura a ser equipado com um movimento automático. O calibre 1019/1 
distinguia-se pela sua precisão e fiabilidade, numa época em que a maioria dos relógios 
dispunha de mecanismos de carga manual. 
Mas há outro motivo que justifica o lugar especial deste modelo no património da Vacheron 
Constantin: a estanqueidade da caixa do 6073 (desenhada com um fundo com vários lados). 
 
 
Uma vincada personalidade 
 

As semelhanças entre o relógio 6073 de 1956 e o FIFTYSIX® de 2018 são evidentes, tanto no 
que se refere à sua essência, como à forma. O modelo contemporâneo herdou uma série de 
características do seu antecessor dos anos 50. 
 
Cruz de Malta 
O exemplo mais evidente deste “parentesco” é, indubitavelmente, a referência estética à 
Cruz de Malta, inspirada num componente que se encontrava habitualmente nos 
movimentos mecânicos: uma pequena roda acoplada à tampa do barrilete, que permitia 
aproveitar a parte mais constante da mola, regulando a sua tensão e distensão em beneficio 
da precisão do relógio. 
 
Os mais de 260 anos de trabalho e inovação dedicados à obtenção de uma qualidade 
superior, converteram este emblema num símbolo de excelência em relojoaria; algo que se 
plasma no desenho dos relógios FIFTYSIX®, cujas caixas apresentam chifres inspirados nos 
braços da Cruz de Malta. A sua forma exclusiva resulta especialmente atraente para os 
aficionados e entusiastas de relojoaria.  
 



 
 

 
Cristal do tipo “box” 
Outro pormenor característico que ressalta nesta ponte entre o passado e o presente é o 
cristal do tipo “box”que sobressai claramente do bisel. Contrariamente aos cristais minerais 
ou ao plexiglas utilizados anteriormente, este é de safira, um material muito mais difícil de 
riscar e que conserva essa contemporaneidade retro que distingue a coleção.  
 
Movimentos automáticos 
Em homenagem ao movimento da referência 6073 e para proporcionar toda a comodidade 
ao utilizador, toda a coleção FIFTYSIX®, incluindo os modelos com complicações, está 
equipada com movimentos automáticos e ainda conta com um novo calibre no modelo de 
três ponteiros. O fundo transparente da caixa permite a visualização do acabamento do 
movimento (côtes de Genève, perlado e em espiral), bem como a vistosa massa oscilante 
que a Vacheron Constantin desenhou para esta coleção. O rotor em ouro rosa de 22 
quilates, perfurado, polido, acetinado e adornado com a Cruz de Malta, é o símbolo 
distintivo de todos os modelos FIFTYSIX®. 
 
Ouro e aço 
Pela primeira vez na história da Vacheron Constantin, a manufatura decidiu lançar uma 
coleção clássica em ouro e aço, sendo este último submetido ao mesmo rigor estético que o 
metal precioso. Uma prova disso são os apliques e os ponteiros em ouro branco dos 
modelos FIFTYSIX® em aço. 
 
O mostrador em setores 
Um dos aspetos distintivos da coleção é o mostrador dividido em setores. O círculo das 
horas, salpicado de números arábicos e de índices horários, do tipo bastão, alternados, 
denota a influência dos anos 50, enquanto que a presença no mostrador de dois tons 
ténues, graças ao seu acabamento, realça a sua elegância e sofisticação. O jogo de luzes 
plasmado no mostrador confere-lhe profundidade e uma vincada personalidade. 
 
Considerando a reinterpretação das suas origens, a coleção FIFTYSIX® adquire um estilo 
próprio ao adicionar uma coroa integrada na caixa, distinguindo-se desta forma do seu 
antecessor de 1956, mais clássico no que se refere a este aspeto em particular. 
 
 



 
 

 
A coleção é constituída por três modelos de relógios, cada um com várias versões. 
 

A coleção FIFTYSIX®, exibida no SIHH 2018, é composta por três relógios de 40 milímetros de 
diâmetro, disponíveis em várias versões, em aço ou em ouro: 
• Data 
• Dia da semana, data, indicador de reserva de marcha 
• Calendário completo com indicação de fase lunar de precisão  
 
FIFTYSIX® automático  
 

No interior da caixa de 40 milímetros de diâmetro deste modelo, disponível em aço ou em 
ouro rosa 5N de 18 quilates, palpita um novo movimento mecânico automático, o calibre 
1326, com 48 horas de reserva de marcha. 
Além de apresentar uma massa oscilante perfurada no formato de Cruz de Malta em ouro 
de 22 quilates, este relógio, que indica as horas, os minutos e os segundos no centro e a data 
numa janela, está equipado com um mecanismo de paragem do ponteiro dos segundos. 
O acabamento do movimento (côtes de Genève, perlado e em espiral) pode ser observado 
através do fundo de cristal de safira da caixa.  
Os números arábicos e os índices horários alternados realçam o mostrador monocromático 
com o duplo efeito soleil opalino: cinzento no modelo em aço e prateado no de ouro rosa. 
Tanto o horário e o ponteiro dos minutos, ambos de ouro do tipo bastão, como os índices 
horários estão envolvidos num material luminescente. 
Este modelo da coleção FIFTYSIX® dispõe de uma correia em pele de aligátor, que, consoante 
o modelo, está equipada com um fecho de báscula em forma de Cruz de Malta polida ou 
com uma fivela em ouro. 
 
FIFTYSIX® data-dia com indicador de reserva de marcha   
 

No interior da caixa de 40 milímetros de diâmetro do FIFTYSIX® data-dia, disponível em aço 
ou em ouro rosa 5N de 18 quilates, palpita o calibre 2475 SC/2, um movimento que lhe 
permite múltiplas funções. Além de estar equipado com um mecanismo de paragem do 
ponteiro dos segundos, indica o dia da semana às 9 horas, a data às 3 horas e a reserva de 
marcha às 6 horas.  
A massa oscilante perfurada em ouro de 22 quilates, visível através do fundo de cristal de 
safira da caixa, conta com um sistema de rotação mediante rolamentos de esferas de 
cerâmica, que não requer lubrificação e que garante a durabilidade do movimento. 
Respeitando o estilo característico da coleção, este modelo exibe um mostrador 
monocromático de duplo efeito soleil opalino, que realça os seus dois contadores em espiral. 
Este modelo FIFTYSIX®, salpicado de números arábicos, índices horários e ponteiros das 
horas e dos minutos em ouro, dispõe de uma correia em pele de aligátor, que, consoante o 
modelo, está equipada com um fecho de báscula em forma de Cruz de Malta polida ou com 
uma fivela em ouro. 
 
 



 
 

 
FIFTYSIX® calendário completo com indicação de fase lunar de precisão 
 

O FIFTYSIX® calendário completo é a pérola da coleção. A sóbria elegância do seu mostrador 
monocromático, com efeito soleil opalino, alberga uma das complicações mais apreciadas 
pelos colecionadores e conhecedores de relojoaria. O calibre 2460 QCL/1, com a sua massa 
oscilante em ouro de 22 quilates, perfurada e adornada com o símbolo da Cruz de Malta, 
apresenta as indicações do dia da semana, da data, do mês e da fase lunar. O seu desenho e 
extraordinária precisão permitem que a fase lunar necessite apenas de um ajuste a cada 122 
anos, enquanto que o modelo standard requer ajuste a cada 3 anos. O mostrador distintivo 
da coleção apresenta duas janelas retangulares às 12 horas, onde se indicam, 
respetivamente, o mês e o dia da semana. Um ponteiro central em ouro indica a data e, no 
disco das fases lunares, situado às 6 horas, surge um céu noturno azul e luas em ouro de 18 
quilates.  
Com a sua caixa de 40 milímetros de diâmetro em aço ou ouro rosa 5N de 18 quilates, os 
números arábicos, os índices horários e o ponteiro dos minutos em ouro e a correia de pele 
de aligátor, que dispõe, consoante o modelo, de um fecho de báscula em aço ou de uma 
fivela em ouro, o FIFTYSIX® calendário completo representa a combinação ideal do estilo 
elegante da Vacheron Constantin com a sofisticação das suas funções mecânicas.  



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 FIFTYSIX® automático 
  
Referência 4600E/000R-B441 
 
Calibre 1326 
 Calibre da manufatura 
 Mecânico, automático 
 26,2 mm de diâmetro, 4,3 mm de altura 
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 142 componentes 
 25 rubis 
 
 
Indicações Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Data 
   
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 9,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade) 
 
Mostrador  Prateado, opalina no centro, soleil na parte exterior 
  Números arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Índices horários em ouro rosa 5N de 18 quilates envolvidos num 

material luminescente 
 
Correia Pele de Alligator mississippiensis castanha, forrada com pele de 

bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas 
 
Fivela Fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Forma de meia Cruz de Malta polida 
 
 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FIFTYSIX® automático  
  
Referência 4600E/000A-B442   
 
Calibre  1326 
 Calibre da manufatura  
 Mecânico, automático 
 26,2 mm de diâmetro, 4,3 mm de altura 
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 142 componentes 
 25 rubis 
 
Indicações Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Data 
   
Caixa Aço inoxidável 
 40 mm de diâmetro, 9,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade) 
 
Mostrador Cinzento, opalina no centro, soleil na parte exterior 
 Números arábicos em ouro branco de 18 quilates 
 Índices horários em ouro branco de 18 quilates envolvidos num 

material luminescente 
 
Correia  Pele de Alligator mississippiensis cinza-escura, forrada com pele de 

bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas 
 
Fecho Fecho de báscula em aço inoxidável 
 Forma de meia Cruz de Malta polida 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FIFTYSIX® data-dia  
  
Referência 4400E/000R-B436   
 Punção de Genebra 
 
Calibre 2475 SC/2 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin  
 Mecânico, automático 
 26,2 mm de diâmetro, 5,7 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 264 componentes 
 27 rubis 
 
Indicações Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Dia da semana e data 
 Indicador de reserva de marcha  
 
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente  
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade) 
 
Mostrador Prateado, opalina no centro, soleil na parte exterior, contadores 

em espiral  
  Números arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates 

 Índices horários em ouro rosa 5N de 18 quilates envolvidos num 
material luminescente 

 
Correia Pele de Alligator mississippiensis castanha, forrada com pele de 

bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas 
 
Fivela Fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Forma de meia cruz de Malta polida 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 FIFTYSIX® data-dia  
  
Referência 4400E/000A-B437   
 Punção de Genebra 
 
Calibre 2475 SC/2 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 26,2 mm de diâmetro, 5,7 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 264 componentes 
 27 rubis 
 
Indicações Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Dia da semana e data 
 Indicador de reserva de marcha  
 
Caixa Aço inoxidável 
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente  
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade) 
 
Mostrador Cinzento, opalino no centro, soleil na parte exterior, contadores 

em espiral 
 Números arábicos em ouro branco de 18 quilates 
 Índices horários em ouro branco de 18 quilates envolvidos num 

material luminescente 
   
Bracelete  Pele de Alligator mississippiensis cinza-escura, forrada com pele de 

bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas 
 
Fecho Fecho de báscula em aço inoxidável  
 Forma de meia cruz de Malta polida 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 FIFTYSIX® calendário completo 
 
Referência 4000E/000R-B438 
 Punção de Genebra 
 
Calibre 2460 QCL/1 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 29 mm de diâmetro, 5,4 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 308 componentes 
 27 rubis 
  
Indicações Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Calendário completo (dia da semana, data, mês, fase lunar de 

precisão) 
 Idade da lua 
 
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente  
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade)  
 
Mostrador Prateado, opalina no centro, soleil na parte exterior 
 Números arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Índices horários em ouro rosa 5N de 18 quilates, envolvidos num 

material luminescente 
 Luas em ouro rosa 5N de 18 quilates 
  
Correia Pele de Alligator mississippiensis castanha, forrada com pele de 

bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas 
 
Fivela Fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Forma de meia Cruz de Malta polida 

 



 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 FIFTYSIX® calendário completo 
 
Referência 4000E/000A-B439 
 Punção de Genebra 
 
Calibre 2460 QCL/1 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 29 mm de diâmetro, 5,4 mm de altura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 308 componentes 
 27 rubis 
  
Indicações Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Calendário completo (dia da semana, data, mês, fase lunar de 

precisão) 
 Idade da lua 
 
Caixa Aço inoxidável 
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente  
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade)  
  
Mostrador Cinzento, opalina no centro, soleil na parte exterior 
 Números arábicos em ouro branco de 18 quilates 
 Índices horários em ouro branco de 18 quilates envolvidos num 

material luminescente 
 Luas em ouro branco de 18 quilates 
  
Correia  Pele de Alligator mississippiensis cinza-escura, forrada com pele de 

bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas 
 
Fecho Fecho de báscula em aço inoxidável  
 Forma de meia Cruz de Malta polida 
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