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Sinopse

Vacheron Constantin anuncia abertura 
da sua primeira boutique em Portugal

Lisboa, 26 de outubro de 2020 - A Vacheron Constantin, a mais antiga manufatura relojoeira do mundo, em 
produção contínua há mais de 265 anos, vai abrir a sua primeira boutique em Portugal, em dezembro de 2020.
 

Localizada na Av. da Liberdade, o espaço terá morada nesta zona privilegiada que é reconhecida como um dos 
destinos de comércio de luxo mais procurados de Lisboa. 
 

A boutique contará com todas as coleções de relógios da Maison, bem como com modelos exclusivos. 
O novo conceito de design das boutiques Vacheron Constantin assenta em receber os clientes de forma 
personalizada, através de visitas por marcação, mas simultaneamente em oferecer um espaço acolhedor para 
todos os entusiastas de relógios e colecionadores. 
 

“É com grande satisfação que anunciamos a abertura da primeira boutique Vacheron Constantin em Portugal” 
afirma Matthieu Ferry, General Manager da Vacheron Constantin Iberia, França e Belux. “Com esta nova 
localização, pretendemos oferecer aos nossos clientes o melhor espaço para a prestação de serviços 
exclusivos e partilhar o compromisso da nossa Maison com a Belle Haute Horlogerie”.
 

Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é construída num legado de inovação e numa procura constante 
pela excelência. Todos os relógios Vacheron Constantin são fabricados pelos melhores relojoeiros e mestres 
artesãos em Genebra, na Suíça, os quais dedicam em permanência, um enorme cuidado e paixão à sua arte.

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


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

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

