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A Vacheron Constantin dá continuidade ao seu diálogo permanente com coleccionadores e 
apaixonados da Alta Relojoaria, ao enriquecer a sua coleção Métiers d'Art “A lenda do Zodíaco 
Chinês” com o signo do Porco. Honesto, generoso e hedonista, sucede ao signo do Cão, no dia 
15 de Fevereiro de 2019, aquando do início do Novo Ano Chinês. Estas novas criações, cada uma 
com edições limitadas a apenas doze unidades, combinam a excelência técnica do Calibre 2460 
G4 com a beleza artística dos artesãos.

O CORTE DE PAPEL, A INTERSECÇÃO ENTRE 
AS CULTURAS ORIENTAL E OCIDENTAL   
A China, uma nação com a qual a Vacheron Constantin tem cultivado laços especiais desde 1845, 
está na origem da técnica de corte de papel conhecida como Jianzhi.

Esta arte popular teve repercussão na cultura suíça através do famoso corte de papel 
“Scherenschnitt”. Esta abordagem artística, destacada nos Métiers d'Art “A lenda do Zodíaco 
Chinês”, foi reinterpretada graças à arte dos mestres gravadores e esmaltadores.

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/en/home.html
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A ALIANÇA ENTRE O TRABALHO ARTÍSTICO DOS ARTESÃOS  
A folhagem que aparece no mostrador, motivo baseado na iconografia chinesa clássica, é 
gravado diretamente no metal. O padrão permanece semi-embutido e destaca-se da sua base 
em ouro graças aos vários relevos que, de forma subtil, criam um efeito de profundidade. Desta 
forma, a vegetação parece estar a flutuar sobre o mostrador.

De seguida passamos ao esmalte Gran Feu, uma técnica ancestral preservada e dominada por 
um conjunto muito restrito de artesãos particularmente habilidosos. Ao aplicar o esmalte em 
camadas sucessivas, o especialista em esmalte aumenta a intensidade do mostrador azul ou 
bronze. Conseguir o domínio da cor e das reacções ao processo de cozedura a temperaturas 
situadas entre os 800 e os 900 graus Celsius, exige um domínio total que só pode ser adquirido 
ao longo de muitos anos de experiência. O porco, em platina ou ouro rosa, é gravado à mão antes 
de ser aplicado delicadamente no centro do mostrador.
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UM CALIBRE QUE DÁ ESPAÇO À EXPRESSÃO ARTÍSTICA  
O Calibre 2460 G4 é particularmente adequado à criação de um cenário distinto e ideal para 
as artes decorativas, já que cede o protagonismo ao motivo do disco central. A visualização 
do tempo, sem ponteiros, é conseguida através de quatro aberturas que mostram horas, 
minutos, dias e datas. Essas indicações - as duas primeiras de arrasto e as duas últimas 
saltantes – exibem orgulhosamente a mestria e tradição de longa data da Maison, na conceção e 
desenvolvimento de exibições originais. 

Claramente visível através do fundo em cristal de safira da caixa em platina ou em ouro rosa, o 
peso oscilante de ouro de 22 quilates é adornado com a cruz de Malta, um padrão que faz jus aos 
melhores acabamentos na tradição da alta relojoaria. Todos os componentes do movimento são 
finalizados com grande sofisticação, de acordo com os critérios da Punção de Genebra, marca da 
qual a Vacheron Constantin é um fiel representante.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MÉTIERS D’ART “A LENDA DO ZODÍACO CHINÊS” ANO DO PORCO

REFERENCE 86073/000P-B428
 86073/000R-B429
 Certificadas com a Punção de Genebra
 Peças apenas disponíveis nas lojas Vacheron Constantin 

CALIBRE  2460 G4
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, corda automática 
 31 mm (11’’’¼) diâmetro, 6.05 mm espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28,800 vibrações/hora)
 237 componentes
 27 rubis

INDICAÇÕES Horas, minutos, dia da semana e data em quatro aberturas

CAIXA Platina/18K 5N ouro rosa
 40 mm diâmetro, 12.74 mm espessura
 Fundo em safira cristal transparente 
 Hermético a uma pressão de 3bar (aprox.30 metros)

MOSTRADOR Ouro 18K gravado à mão, com esmalte Grand Feu 
 Porco em Platina/Ouro rosa 18K 5N, gravado à mão

BRACELETE Pele de alligator Mississippiensis em Azul Escuro/ Castanho, 
 cosida à mão

FECHO Fecho em ouro rosa/ platina 18K 5N
 Meia cruz de Malta polida

ACESSÓRIOS Entrega inclui uma caneta corretora e uma lupa 

Séries limitadas de 12 exemplares de cada referência.
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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
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