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• Equipamentos que garantem a autenticidade e a sustentabilidade de todos os relógios 
 produzidos pela Vacheron Constantin desde a sua fundação em 1755.
• Mestres relojoeiros que garantem a manutenção, reparação e restauro para recuperação 
 do estado original de todos os componentes dos relógios.
• Restauro que utiliza as melhores práticas baseadas nas técnicas tradicionais e nas 
 ferramentas históricas.

 

A missão das equipas do departamento de Apoio ao Cliente e Restauro consiste em garantir 
a autenticidade e a sustentabilidade de todos os relógios que a Vacheron Constantin 
produziu desde a sua fundação em 1755, além de acompanhar os clientes e colecionadores 
na sua experiência com a Maison. Encarregados de zelar pela manutenção, reparação e 
restauro, mas sem alterar os relógios que lhes são entregues, combinam uma abordagem 
histórica e uma análise científica, que reconstroi a vida de cada modelo graças à sua cultura 
e experiência. Eles são os depositários da integridade da Vacheron Constantin, autênticos 
pilares nos quais é possível alicerçar com segurança a confiança dos clientes, colecionadores 
e devotos da Alta Relojoaria. 

Colocam em prática a sua arte em três oficinas dedicadas a relógios recentes, a modelos 
'vintage' produzidos entre 1930 e 1970, e a criações anteriores da Maison, que se encontram 
nas mãos de privados ou que fazem parte da coleção Vacheron Constantin denominada 
Les Collectioneurs, que o departamento de Heritage adquire para os colocar à venda depois 
de restaurados.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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AUTENTICAÇÃO  

Todos os relógios são submetidos a um processo muito específico quando chegam às 
oficinas. A primeira etapa consiste numa identificação altamente rigorosa para certificar a sua 
autenticidade. Em caso de dúvida, os mestres relojoeiros solicitam a opinião do departamento 
Heritage, que realiza as verificações necessárias, comparando a peça com os extensos 
arquivos da Maison. Este processo pode ser realizado com um modelo extraplano de 1955 ou 
com um relógio feminino com diamantes engastados, com um cronógrafo de 1950 ou com um 
relógio de bolso de repetição dos quartos de hora de 1830... Depois, realiza-se o diagnóstico 
técnico, o qual pode implicar a recriação do mostrador, a reconstrução do balanço espiral, a 
substituição de ponteiros ou da coroa, ou das pontes ou platinas que já não funcionam. Após 
esta análise em profundidade, segue-se uma prolongada e meticulosa investigação do imenso 
legado criativo da Vacheron Constantin. Para que o restauro do modelo seja enquadrado no 
seu contexto histórico, bem como para reconstituir o seu design e mecanismo, o mestre 
relojoeiro pode consultar o catálogo onde constam todas as criações da Maison numeradas 
e representadas graficamente. Este catálogo é atualizado frequentemente pelas equipas do 
departamento de Heritage .

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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RESTAURAR OS RELÓGIOS PARA REGRESSAREM AO SEU ESTADO 
ORIGINAL, RESPEITANDO AS MELHORES TRADIÇÕES   

Além de ser a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo que manteve ininterrupta a 
produção durante mais de 260 anos, a Vacheron Constantin é a única capaz de restaurar 
e reparar os relógios mais antigos, respeitando as suas peculiaridades originais. As 
competências e o estilo destes artesãos especialistas fazem gala do mais depurado respeito 
pelas considerações éticas do seu trabalho. Têm ao dispor um elevado stock de componentes 
destinadas aos relógios produzidos entre 1950 e 1970 e posteriormente. Estes componentes 
em miniatura estão armazenados em caixas etiquetadas como cofres do tesouro: “Ponteiros 
dos minutos de ouro grandes", "Ponteiro das horas de ouro grande", "balanço", “âncora", 
etc. Os calibres estão alinhados em filas repletas destes componentes. No caso dos relógios 
anteriores a 1950, os mestres relojoeiros ajustam os componentes a partir de peças em bruto 
ou refazem-nos completamente, sendo este último o trabalho mais complicado e que requer 
cálculos especialmente complexos. Os documentos do arquivo Heritage tais como planos, 
diagramas e manuais de instruções são preciosos recursos nos quais baseiam o seu trabalho. 

Não obstante, para reconstruir 260 anos de Alta Relojoaria e garantir a sustentabilidade 
destes relógios também é necessário dominar com destreza as ferramentas e técnicas 
tradicionais. Portanto, para trabalhar num modelo histórico será necessário usar um torno com 
buril fixo do século XIX ou una máquina de época. Assim sendo, o trabalho artesanal feito à 
medida é um compromisso que a Vacheron Constantin assume para com os seus clientes com 
muita seriedade. No caso dos modelos excecionais, os proprietários recebem um opúsculo 
onde estão identificadas as diferentes etapas do restauro para que tenham um registo das 
admiráveis operações, quase cirúrgicas, realizadas pelo mestre relojoeiro no processo de dar 
vida ao relógio.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


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  
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