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• Um relógio inspirado no património da Vacheron Constantin e nos seus mais de 200 anos de
compromisso criativo para com a mulher.
• O elegante mostrador preto de madrepérola adorna a silhueta desta peça de inspiração Art Nouveau.
• Uma criação impulsionada por um movimento mecânico de carga manual, o calibre 1055: um diálogo
fascinante entre a arte da joalharia e a arte da relojoaria.

Genebra – 25 de setembro de 2020 – Exclusivo, delicado e intemporal, uma nova variação do modelo
Heure Romantique, adornada com um mostrador preto de madrepérola que completa a coleção Heures
Créatives, apresentada em 2015. Uma ode ao património feminino da Casa, símbolo de criatividade e
estilo.
O modelo Heure Romantique exalta a imaginação desde o primeiro olhar. Evoca a mulher refinada e criativa
que, há quase um século, abraçou o estilo Art Nouveau. Volutas graciosas, curvas fluidas e arabescos
inspirados pela natureza alimentaram a criatividade artística da Vacheron Constantin. Nos ateliers da
Manufatura, a feminilidade assumiu o poder, com toda a sua audácia, leveza e delicadeza, inspirando os
artesãos a criarem extraordinárias maravilhas relojoeiras. Relógios de pulso delicadamente gravados,
preciosos relógios pendentes e relógios de pulso profusamente decorados são testemunho de uma
copiosa oferta dedicada às mulheres, particularmente entre os anos 1920 e 1930.
Em 2015, a Casa revisitou este riquíssimo legado, dando vida à coleção Heures Créatives, então composta
por uma trilogia de relógios inspirados em peças históricas que marcam o seu património, desde a Belle
Époque até aos anos 70. A Vacheron Constantin apresenta agora uma nova versão do modelo Heure
Romantique, um relógio precioso com um aspeto intemporal realçado com um mostrador revestido de
madrepérola.
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Requinte estético e engenho técnico
Inspirado numa peça de 1916, emblemática do estilo Art Nouveau, o modelo Heure Romantique
nasce de uma conversa íntima entre a arte da joalharia e o virtuosismo relojoeiro. Em cada detalhe,
ressalta a feminilidade deste excecional relógio, dotado de uma elegância pouco comum. A sua
caixa assume a forma de uma delicada flor em ouro de 18 quilates, cujo perfil curvo é engastado
com 104 diamantes em dois níveis. Uma autêntica obra de ourivesaria, de grande delicadeza,
onde se destaca a forma das asas, concebidas como uma folhagem suspensa. Para sublinhar esta
harmoniosa composição, a coroa é rematada com pequenas pérolas gravadas.
Como palco para contemplar o espetáculo da passagem do tempo, o mostrador é trabalhado em
madrepérola preta com reflexos iridescentes, dotando este novo Heure Romantique dum toque
muito elegante, que exibe todo o seu esplendor nas soirées importantes, enlaçado no pulso com
uma bracelete de cetim preto.
Este modelo tem uma segunda bracelete em pele de alligator, e está disponível exclusivamente nas
boutiques Vacheron Constantin.
Para visualizar as horas e os minutos, o modelo Heure Romantique aloja o Calibre 1055 de carga
manual, cuja espessura extrema permite libertar a criatividade artística da Vacheron Constantin.
Este movimento, equipado com 115 peças e 21 rubis, palpita a uma cadência de 21.600 alternâncias
por hora, e tem uma reserva de marcha de aproximadamente 40 horas. Com um diâmetro de apenas
15,70 mm (6¾’’’), o mecanismo integra-se perfeitamente na elegante caixa com a forma distintiva
do modelo Heure Romantique.
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Resumo
Inspirada pelo rico património de relógios de mulher da Vacheron Constantin, a coleção Heures
Créatives apresenta uma nova versão do modelo Heure Romantique. Engastada com 123
deslumbrantes diamantes, a delicada caixa em ouro branco de 18 quilates emoldura o elegante
mostrador preto de madrepérola. Esta estética perfeita apresenta-se com uma delicadeza
surpreendente criando uma peça exclusiva inspirada num relógio de 1916, emblemático da Belle
Époque. Impulsionada por um fino movimento de carga manual, o calibre 1055, esta maravilha da
relojoaria flui em direção a uma elegante bracelete em cetim preto. O relógio é fornecido com uma
segunda bracelete preta em pele de alligator, e está disponível exclusivamente nas boutiques da
Vacheron Constantin.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Heures Créatives Heure Romantique
REFERÊNCIA		37640/000G-B659
CALIBRE		1055
		 Mecânico, carga manual
		 15,7 mm (6¾’’’) de diâmetro, 2,1 mm de espessura
		 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
		 3Hz (21.600 alternâncias/hora)
		 115 peças
		 21 rubis
INDICAÇÕES		 Horas e minutos
		
CAIXA		 Ouro branco de 18 quilates
		 26,5 x 36,2 mm, 7,4 mm de espessura
		 Bisel, caixa e asas com diamantes engastados (104 diamantes talhe redondo)
		 Coroa com diamante engastado (1 diamante talhe redondo)
		 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros aproximadamente)
MOSTRADOR		
		

Madrepérola preta
Indicação de números romanos

BRACELETE/FECHO		
		
		
		
ENGASTE TOTAL
DE DIAMANTES		

Cetim preto
Fecho de báscula em ouro branco, com diamantes de 18 quilates engastados
(18 diamantes talhe redondo)
Fornecida com uma bracelete adicional preta em pele de alligator Mississippiensis.
123 diamantes talhe redondo, com um peso total de 2,60 quilates aproximadamente

Disponível exclusivamente nas Boutiques Vacheron Constantin
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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 de 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, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

