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Um arquivo documental que remonta às origens da Manufatura e permite recriar toda a
sua história
Salvaguarda do savoir-faire relojoeiro e das mais elevadas expressões das artes plásticas
Excecionais relógios conservados na coleção privada da Vacheron Constantin
Modelos históricos que servem de fonte de inspiração

Uma ponte que une o passado com o futuro da Maison, o departamento Heritage da
Vacheron Constantin tem o seu próprio espaço na Manufatura. Abarcando um excecional
marco temporal que começa em 1755 e com a responsabilidade de uma coleção única, o
departamento Heritage não se identifica com um vetusto museu preso no passado. O afã
de investigação e a experiência acumulada pelas equipas que trabalham diariamente no
departamento são uma fonte inesgotável de inspiração para a criação de novas coleções e
uma comprovada referência para o departamento de Apoio ao Cliente e Restauro. Guardiões
da memória da Maison e simultaneamente garantes da autenticidade e legitimidade do seu
Património, as suas equipas são responsáveis pela sua conservação e pela sua acessibilidade
ao público.
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UM COFRE DO TESOURO CHEIO DE VIDA E INSPIRAÇÃO
O inventário de exemplares é atualmente composto por cerca de 1.500 relógios datados
desde o século XVIII até à atualidade, 800 máquinas-ferramentas, numerosos exemplares
de mobiliário, quadros, bancadas e equipamentos relojoeiros, além de um impressionante
acervo composto por documentos em papel e materiais iconográficos e audiovisuais. Não
menos de 420 metros lineares são necessários para alojar a imensa variedade de registos de
fabrico e registos contabilísticos que incluem as vendas para o estrangeiro, a correspondência
entre sócios, fornecedores e clientes, assim como uma abundante e variada panóplia de
documentos e fotografias que ajudam a “iluminar”, numa perspetiva artística e histórica,
a atividade da Vacheron Constantin ao longo dos anos e dos séculos. Representam um
somatório de instrumentos documentais que permitem garantir a rastreabilidade de uma
criação desde a sua origem, dado que todos os modelos são sistematicamente referenciados
nos registos de produção.
Graças a esta fiável base, o departamento Heritage e o seu perito em relojoaria podem
emitir certificados de autenticidade, extratos dos arquivos e atestados de seguro aos
colecionadores. No meio destas preciosidades que integram um emotivo e precioso legado,
podemos consultar um documento administrativo de 1711 com o pedido de cidadania
genebrina apresentada pelo pai de Jean Marc Vacheron; uma cópia da ata de constituição da
Maison; uma escritura notarial de 1755 onde se regista a contratação do seu primeiro aprendiz;
um registo de 1773; e um tratado sobre o esmalte em quatro volumes manuscrito por um
artesão. Estes arquivos de valor incalculável estão a ser escrupulosamente digitalizados para
serem preservados para a posteridade.
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AUTENTICIDADE E PERÍCIA
Conservando o seu firme enraizamento genebrino, as equipas de Heritage transferiram-se
recentemente para a Manufatura de Plan-les-Ouates, depois de terem ocupado o histórico
lugar onde nasceu a Maison, em l’Île. Trabalhando em estreito e direto contacto com os
demais departamentos, e com uma atividade muito mais dinâmica do que em qualquer altura
do passado, as equipas são uma segura fonte de propostas que permite orientar tanto as
criações como a comunicação do universo Vacheron Constantin. Epítomes da experiência
ancestral e de uma linhagem artística multifacetada, são a personificação da filosofia da
Maison, a qual revelam aquando de certos eventos e exibições. Também partilham este
conteúdo extraordinariamente denso nos meios sociais, particularmente no Instagram, com a
conta @thehourlounge.
A relevância dos seus conhecimentos e da sua experiência também tem ficado clara nos
últimos anos através da aquisição de relógios vintage, que após terem sido restaurados
e autentificados são posteriormente colocados à venda. Corretamente denominada
Les Collectionneurs, esta coleção satisfaz as expectativas de entusiastas apaixonados e
entendidos da Maison que procuram modelos históricos mas que se mostram relutantes em
aventurar-se no mercado de relógios de segunda mão. Ela ajuda a manter viva a coleção
Heritage, mediante a aquisição e venda regular de certos modelos, em função da situação do
mercado ou dos mais recentes acontecimentos. O princípio fundamental da coleção, de facto,
é evitar que fique parada no tempo.
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EXPLORAÇÃO PERPÉTUA
A história de Vacheron Constantin segue com o seu desenvolvimento e enriquecimento
ininterrupto, a par e passo com a investigação e as descobertas. De acordo com o Diretor
de Estilo e Heritage, Christian Selmoni: “indubitavelmente a chave radica na capacidade
dos colaboradores que integram as equipas para destacar, ou redescobrir, os relógios e as
histórias que configuram o património histórico da Vacheron Constantin". Os guardiões deste
templo sagrado levam a cabo um verdadeiro trabalho de detetive para reunirem as peças de
convicção que vão estabelecer a verdade ou permitir argumentar em favor deste ou daquele
período. Indícios que conduzem a outros indícios que, por sua vez, confirmam, complementam,
refutam ou modificam as convicções mantidas até esse momento. Uma titânica busca do
tesouro que acontece num período com 260 anos, onde os recantos mais recônditos nunca se
esgotam. Ainda há uma imensidade de registos, caixas e cartas por abrir e ler. "No nosso atual
estado de conhecimento, encontramo-nos nessa etapa..." a expressão usada pelas equipas
de Heritage é uma vitória sobre o passado e uma promessa para o futuro.
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8 investigadores / membros da equipa

–

•

1.500 relógios que datam do século XVIII até à atualidade

•

800 máquinas-ferramentas, peças de horlogerie e mobiliário de oficina

•

200 pinturas e obras de arte

•

420 metros de documentação

•

4 milhões de páginas de arquivo

•

1.000 registos que fazem referência aos modelos produzidos pela Maison

•

200.000 cartas da correspondência trocada entre a Maison e os seus clientes e

EXPLORAÇÃO PERPÉTUA
–
DADOS E NÚMEROS
–
ERA UMA VEZ

fornecedores
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ERA UMA VEZ...
A história deste modelo único começa com uma carta recebida em 1929...
Antibes, 19 de Janeiro de 1929
Manufacture Vacheron Constantin, Genebra
Exmos. Senhores,
Há 25 anos adquiri de V.Exas um relógio de ouro por um preço de 500 francos, se a memória
não me falha. Após um roubo, gostava de substitui-lo por outro da mesma marca, posto que
sempre estive muito satisfeito com o mesmo.
É favor informar sobre os preços dos vossos relógios de bolso de ouro amarelo com bisel
e o perímetro do fundo finamente cinzelados ou, ainda melhor, com um filete ornamental
esmaltado e composto por diferentes motivos.
Depois de receber esta carta enviada por um cientista que morava no sul de França, a
Manufacture Vacheron Constantin dispôs-se a atender o seu pedido. Após uma semana, no
dia 26 de janeiro de 1929, tendo consultado previamente os seus especialistas, enviou uma
resposta ao cliente, onde se fazia referência ao movimento e à decoração do relógio:
Concebemos um relógio semiplano, de 44,7 mm de diâmetro, com forma "Murat", que se
presta à decoração, e que seria de um tipo similar ao que V. Exa. mostra no seu desenho.
O movimento seria de primeira qualidade, com 18 rubis; o mostrador prateado teria índice
horários, numerais e ponteiros esmaltados, seguindo os seus desejos pessoais.
Porém, os relojoeiros e diferentes artesãos da Manufatura não previram que este cliente
particular resultaria ser especialmente exigente e minucioso nas suas solicitações. Durante
oito longos meses cada pormenor da ornamentação e a precisão do seu futuro relógio foram
debatidos, tendo o cliente enviado numerosos croquis aos mestres gravadores da Manufatura;
a Vacheron Constantin respondeu pacientemente a cada questão até que o cliente escolheu
as suas opções e apresentou um pedido definitivo.
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Gostava que me indicassem se o fundo do relógio é completamente polido ou se, da mesma
forma que os dos biséis, está ornamentado com algum motivo cinzelado ou esmaltado. Dito
isto, também gostaria de saber qual seria o desvio máximo para o movimento que V.Exas
sugerem.
No referente ao fundo do relógio, podemos fazê-lo como V. Exa. quiser: finamente polido,
escovado ou com acabamento quilloché, aquele que preferir. Os nossos movimentos são
submetidos aos mais rigorosos testes em diferentes posições e a diferentes temperaturas,
num refrigerador e num forno de laboratório, e ajustam-se com um ligeiro avanço que deve
atenuar-se uma vez em uso. Uma vez ajustado, um relógio de bolso desta qualidade não
varia, em geral, em mais de dois segundos ao dia.
Por último, no dia 8 de agosto de 1929, depois de tomar posse do seu relógio, o cliente
escreveu uma última nota para manifestar a sua satisfação:
Desde um ponto de vista artístico, o vosso modelo é irrepreensível. Lembrar-me-ei sempre
da Maison, assim como da amabilidade que demonstraram nas suas respostas a todos os
meus pedidos. Por favor, enviem as minhas felicitações ao vosso artista gravador.
Com os melhores cumprimentos.
Há centenas de milhares de histórias relojoeiras como estas, que dão vida à memória da
Maison desde 1755, nos cuidadosamente arquivos da Vacheron Constantin, cuidadosamente
guardados. Relógios cujo estilo transmite o espírito das épocas passadas e recorda o talento
de relojoeiros e artesãos de então, além de ser fonte de inspiração eterna tanto para as
criações atuais como para as vindouras.
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 260 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 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 e Historiques. Paralelamente, oferece à sua
exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao
seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin

