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Entre no mundo da “Haute Manufacture” 
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Entre no mundo da “Haute Manufacture”

• Uma nova coleção dedicada às mulheres.

• O encontro entre dois mundos, a Alta Relojoaria e a Alta Costura, sob o prisma do artesanato, da precisão, da 
excelência e da beleza.

• Um efeito de plissado, que evoca o acabamento de tecidos delicados, revivido pela arte dos gobelinos.

• Estética descentrada que sublinha o protagonismo de mostradores e coroa, complicações de relojoaria e códigos 
de desenho enraizados na história da Casa.

• Caixas em ouro rosa, ouro branco e aço, com pavé de diamantes, disponíveis em 35 e 37 milímetros de diâmetro.

• Sistema inteligente de correias intercambiáveis que oferece versatilidade e variedade.

Há duas áreas em que a mestria artesã, o saber-fazer e a singularidade de nada serviriam se não existisse 
paixão, criatividade e atenção aos pormenores. A Alta Relojoaria e a Alta Costura partilham esta mesma 
vocação, constantemente reinventada pelos artesãos que trabalham discretamente, nos bastidores, longe 
dos olhos do público. Égérie nasce da conjunção destes dois campos de know-how. A Alta Costura imprimiu 
um estilo sofisticado, subtilmente conjugado com uma estética assimétrica que perpetua fielmente o acervo 
histórico da Vacheron Constantin. Com esta dupla inspiração, a nova coleção Égérie espelha a feminilidade 
relojoeira, segundo a Vacheron Constantin. Um relógio que é o epíteto da Alta Relojoaria ostentando 
uma imagem clássica com um toque de malícia, o reflexo perfeito da mulher atual: fonte de inspiração, 
independente e carismática. 



3

Introdução
–
Égérie de carga 
automática
–
Égérie fase lunar
–
Égérie fase lunar 
diamantes em pave
–
Resumo
–
Características técnicas  

Égérie
A nova musa horológica da Vacheron Constantin
Entre no mundo da “Haute Manufacture”

Um delicado jogo de texturas e formas entrelaçadas, que alternam zonas rebaixadas com outras levemente 
elevadas; um efeito de plissado que evoca os tecidos; uma singular assimetria baseada numa estética 
fluida: esta é a requintada estética do relógio Égérie. Um nome feminino para um relógio inspirado em 
mulheres. Desde a famosa ninfa Égérie, que surge na mitologia romana, até às musas contemporâneas que 
inspiram artistas, designers e outros talentos criativos. Com uma sensibilidade requintadamente feminina, 
a nova coleção da Vacheron Constantin absorveu a sofisticação do mundo da Alta Costura. Um mostrador 
ornamentado com um motivo plissado. Uma auréola de diamantes com a forma de um fino cordão que 
acentua os perfis femininos da caixa. E, sobretudo, a sofisticação em cada um dos detalhes, manifestada 
através de uma harmoniosa geometria, realçada pelos números arábicos em ouro de 18 quilates, com um 
delicado festão imitando a renda.

Égérie é também a interpretação moderna de códigos estéticos muito apreciados pela Vacheron Constantin, 
que já vem oferecendo mostradores descentrados desde o início do século XIX, utilizando, principalmente, o 
conjunto de dois círculos entrelaçados. Égérie converteu esta característica no seu aspeto distintivo. Assim, a 
data ou a fase lunar integram-se numa subtil linha diagonal formada pelo logótipo da Vacheron Constantin e 
a coroa, posiciona-se de forma destemida entre a 1 e as 2 horas. De acordo com o modelo, a coroa é adornada 
com uma pedra lunar talhada em forma de cabochão ou de diamante talhado em forma de rosa. Esta liberdade 
criativa encontra a sua força num espírito ousado, que marca a diferença.

O enérgico Égérie apresenta-se com um carácter marcante e forte, um relógio elegante claramente enraizado 
na sua época. A companhia perfeita para o dia-a-dia e o melhor dos confidentes para as noites especiais.

Peças disponíveis em todas as boutiques Vacheron Constantin e pontos de venda autorizados, a partir de 1 de 
Março 2020.
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Égérie de carga automática
Um relógio para todos os dias, para todas as noites, para todos os momentos. Disponível na versão automática, 
com caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates ou em aço, este relógio é a perfeita encarnação do espírito dos 
tempos.

A caixa de 35 milímetros, em forma de seixo, é rematada com um esbelto bisel cravejado com 58 diamantes. 
O perfil da caixa, que se prolonga graças às suas asas integradas, caracteriza-se pela coroa colocada entre 
a 1 e as 2 horas, adornada com uma pedra lunar talhada em cabuchão, cujas suaves tonalidades se diluem 
em perfeita harmonia na estética do conjunto. O mostrador é a moldura ideal para  uma delicada obra de 
arte em opalina prateada, inspirada no mundo da Alta Costura: formado por círculos concêntricos, onde 
o centro e o perímetro estão adornados com um motivo plissado. Desenvolvida após meses de testes e 
ensaios, esta  decoração foi criada no atelier de guillochage da Manufatura, que utiliza a técnica histórica da 
"tapeçaria". Através de minuciosas, laboriosas e extraordinariamente delicadas operações, o artesão ajusta 
as engrenagens  de um dispositivo fabricado em 1904, semelhante a um pantógrafo, com o qual é possível 
reproduzir no mostrador uma versão miniaturizada de um motivo a grande escala. A ponta do buril, afilada 
periodicamente pelo artesão e habilmente utilizada, dá forma ao motivo de efeito drapeado do mostrador do 
Égérie. Concebidos especificamente para a coleção, os números caligráficos trazem-nos reminiscências de 
delicadas rendas, enquanto as setas feuille das horas e dos minutos relembram os finos ponteiros utilizados 
pelos dedos ágeis nos ateliers da Alta Costura. A data, exibida num círculo orlado de diamantes, dá um toque 
de distinção, enraizado na tradição dos indicativos descentrados da Vacheron Constantin.

Uma pincelada de ousadia para este versátil relógio, cuja versão em ouro rosa 5N de 18 quilates se 
complementa com um conjunto de três correias de couro intercambiáveis. O modelo em aço combina-se com 
uma bracelete em metal polido, cujo desenho garante uma imagem e sensações de extraordinária fluidez e 
dinamismo. Simultaneamente estilizado e airoso, acenta no pulso com uma incrível leveza, como se de uma 
segunda pele se tratasse, por isso não surpreende que a sua proprietária por vezes nem se lembre que o tem 
posto.

Sob a sua superfície palpita o calibre 1088. Este movimento de manufatura de carga automática, com as suas 
40 horas de reserva de marcha, proporciona ao relógio um  nível de autonomia perfeitamente adequado para 
um estilo de vida moderno. O fundo do relógio em cristal de safira permite a visualização dos acabamentos da 
Alta Relojoaria: um motivo Côtes de Genève elaborado à mão, assim como uma massa oscilante em ouro de 
22 quilates, delicadamente esqueletizada, inspirada na forma da Cruz de Malta.
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Égérie fase lunar  

O astro noturno é o protagonista do modelo Égérie fase lunar, exibido numa caixa de 37 milímetros 
em ouro rosa 5N de 18 quilates ou de aço, com um bisel de diamantes engastados. A destacada 
complicação horológica surpreende-nos, surgindo de onde menos se espera. 

Um círculo descentrado, que brilha cravejado com 36 diamantes, oferece uma onírica visão do tempo, 
onde a Lua em ouro de 18 quilates surge no céu estrelado, abrindo o caminho entre o conjunto de 
nuvens em delicada madrepérola. O fascinante encanto deste modelo baseia-se no seu mostrador 
em opalina prateada e nos seus motivos plissados, desenvolvidos ao longo de vários meses de testes 
e ensaios através da ancestral técnica da "tapeçaria". Este delicado processo, que se realiza com uma 
máquina construída em 1904 e que aplica os princípios do pantógrafo, permite reproduzir uma gravura 
miniaturizada baseada num motivo a grande escala. Esta complexa e meticulosa operação exige uma 
enorme destreza por parte do mestre gravador da Vacheron Constantin.

O modelo Égérie fase lunar está disponível em aço com 58 diamantes engastados, e a sua coroa 
ostenta uma pedra lunar talhada em cabuchão, símbolo de calma e serenidade, que realça uma versão 
especialmente dinâmica e moderna, com uma bracelete metálica. Leve e fino, o relógio apoia-se no 
pulso como se de uma segunda pele se tratasse, de tal forma que até se esquece que está lá. Para 
um estilo mais elegante e sofisticado, a opção é o Égérie fase lunar com caixa em ouro rosa 5N de 
18 quilates, igualmente orlado com 58 diamantes e com uma pedra lunar em cabuchão na coroa. 
A sua elegância versátil combina com três correias intercambiáveis em couro, que permitem conjugar 
diferentes looks.

Este modelo é impulsionado pelo movimento de manufatura de carga lunar com indicador de fase lunar 
1088 L. Este calibre, fácil de usar, adapta-se a um estilo de vida moderno com a sua reserva de marcha 
de 40 horas. O fundo em cristal de safira revela os refinados acabamentos de Alta Relojoaria aplicados 
ao relógio: as Côtes de Genève, elaboradas à mão, são cobertas por uma elegante massa oscilante 
esqueletizada, realizada em ouro de 22 quilates e inspirada na forma da Cruz de Malta.
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Égérie fase lunar diamantes em pave 

Ao cair da noite, o modelo Égérie fase lunar com pavé de diamantes abre o baile com um assombroso 
banho de luz. A sua caixa de 37 milímetros em ouro branco de 18 quilates cintila com 292 diamantes, 
enquanto o mostrador desdobra os seus círculos concêntricos entre uma cascata de 510 diamantes 
que configuram um precioso bordado. Um look de Alta Costura que resume a destreza dos melhores 
mestres engastadores da Manufatura. 

Emoldurada por diamantes, a arrebatadora imagem da estrela em ouro branco, seguindo com majestosa 
serenidade o seu percurso sob um cristal de safira translúcida, atrai todos os olhares, enquanto a coroa 
se destaca graças ao diamante talhado em forma de rosa. Estas fabulosas interpretações adaptam-se 
ao pulso com duas correias intercambiáveis azul escuras, uma em couro e a outra em cetim, ambas com 
uma fivela ardillon com gemas engastadas. 

O relógio Égérie fase lunar com pavé de diamantes palpita ao ritmo do movimento de carga automática 
1088 L fase lunar da Casa, cuja ampla reserva de marcha de 40 horas é perfeita para presenciar 
momentos memoráveis. O fundo de cristal de safira revela os requintados acabamentos de Alta 
Relojoaria aplicados ao relógio: as Côtes de Genève realizadas à mão são cobertas por uma elegante 
massa oscilante esqueletizada, elaborada em ouro de 22 quilates e inspirada na forma da Cruz de Malta.
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Resumo
Um motivo plissado, que evoca a Alta Costura, números em ouro de 18 quilates com um festão 
arrendado, diamantes que lembram os bordados preciosos e uma estética descentrada inspirada no 
acervo da Vacheron Constantin... a Haute Horlogerie (Alta Relojoaria) enceta um diálogo fascinante 
com a Haute Couture (a Alta Costura). A nova coleção feminina Égérie é um hino à mulher elegante que 
completa o seu vestuário com um toque atrevido. O círculo dentro do círculo e a deliberada assimetria 
caracterizam um relógio que capta o espírito do momento com os seus múltiplos mostradores, 
equipado com um fiável movimento automático ornamentado com acabamentos de Alta Relojoaria. É 
constituído por três modelos - carga automática, fase lunar e fase lunar com pavé de diamantes, cada 
um com as suas versões em ouro rosa de 18 quilates, ouro branco ou aço, com diamantes engastados - 
o Égérie é inerentemente versátil. Com uma bracelete metálica que se ajusta ao pulso como se de uma 
segunda pele se tratasse, nas versões em aço, e com correias intercambiáveis nas versões em ouro, 
oferece uma variedade que permite diferentes estilos.

Peças disponíveis em todas as boutiques Vacheron Constantin e pontos de venda autorizados, a partir 
de 1 de Março 2020.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie Carga Automática 

REFERÊNCIA 4605F/000R-B496 
 4605F/110A-B495
  
CALIBRE 1088
 Calibre de manufatura
 Mecânico, carga automática
 20,80 mm (9’’’) de diâmetro, 3,80 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 144 peças
 26 rubis

INDICAÇÕES Horas, minutos, ponteiro dos segundos central
 Data
  
CAIXA 4605F/000R-B496: Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 4605F/110A-B495: Aço inoxidável
 35 mm de diâmetro, 9,32 mm de espessura
 Bisel com diamantes engastados (58 diamantes talha redonda~0,88 ct)
 Coroa com uma pedra lunar engastada
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR Opalina prateada, motivo "plissado" elaborado segundo a técnica de tapeçaria
 Disco em ouro rosa 5N de 18 quilates / ouro branco de 18 quilates com 34 diamantes de talha 

redonda ~0,09 ct)
 Ponteiro dos minutos circular perlado 
 Números arábicos e índices em ouro rosa 5N de 18 quilates / ouro branco de 18 quilates

CORREIAS / FIVELAS 4605F/000R-B496: com três correias, intercambiáveis, em pele de aligátor Mississippiensis 
(vermelho framboesa semimate, azul escuro e castanho glacê com efeito acetinado). 

 Cada correis tem a sua própria fivela ardillon em ouro rosa 5N de 18 quilates
 4605F/110A-B495: bracelete em aço inoxidável com triplo fecho de báscula com pulsadores
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie Fase Lunar

REFERÊNCIA 8005F/000R-B498 
 8005F/120A-B497
  
CALIBRE 1088 L
 Calibre de manufatura
 Mecânico, carga automática
 30 mm (9’’’) de diâmetro, 5 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 164 peças
 26 rubis

INDICAÇÕES Horas, minutos, ponteiro dos segundos central
 Fase lunar
  
CAIXA 8005F/000R-B498: Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 8005F/120A-B497: Aço inoxidável
 37 mm de diâmetro, 10,08 mm de espessura
 Bisel com diamantes engastados (58 diamantes talha redonda~1,00 ct)
 Coroa com uma pedra lunar engastada
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR Opalina prateada, motivo "plissado" elaborado segundo a técnica de tapeçaria
 Disco em ouro rosa 5N de 18 quilates / ouro branco de 18 quilates com 36 diamantes de talha 

redonda (~0,10 ct)
 Ponteiro dos minutos circular perlado
 Luas em ouro de 18 quilates atrás de uma nuvem de madrepérola
 Números arábicos aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates / ouro branco de 18 quilates 
 
CORREIAS / FIVELAS 8005F/000R-B498: com três correias, intercambiáveis em pele de aligátor Mississippiensis 

(vermelho framboesa semimate, azul escuro e castanho glacê com efeito acetinado). 
 Cada correia tem a sua própria fivela ardillon em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 8005F/120A-B497: bracelete em aço inoxidável com triplo fecho de báscula com pulsadores
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Egérie Fase Lunar com Diamantes Pavé

REFERÊNCIA 8006F/000G-B499 
  
CALIBRE 1088 L
 Calibre de manufatura
 Mecânico, carga automática
 30 mm (9’’’) de diâmetro, 5 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 164 peças
 26 rubis

INDICAÇÕES Horas, minutos, ponteiro dos segundos central
 Fase lunar
  
CAIXA Caixa em ouro branco de 18 quilates com 292 diamantes de talha redonda (~3,00 ct)
 37 mm de diâmetro, 10,53 mm de espessura
 Coroa com um diamante talhado em forma de rosa engastado (~0,17 ct)
 Fundo em cristal safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR Em ouro branco de 18 quilates com 510 diamantes de talha redonda (~1,85 ct) 
 Luas em ouro de 18 quilates atrás de uma nuvem de safira opaca
 Números arábicos aplicados em ouro branco de 18 quilates 
 
CORREIAS Correia em pele de Alligator mississippiensis azul escura, com efeito acetinado
 Segunda correia azul acetinado 

FIVELA Duas fivelas ardillon em ouro branco de 18 quilates (montadas diretamente sobre as correias), 
cada uma com 21 diamantes engastados, de talha redonda (~0,21 ct)

 



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 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
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

