OMEGA Constellation 2018

Há muito que a linha Constellation é o símbolo de incomparável precisão OMEGA em
relojoaria. Com um nome inspirado nas estrelas, tem vindo a redefinir os padrões de medição
temporal e sempre o fez com elegante beleza e classe.
Este ano, a linha Constellation dá mais um passo oferecendo um design e tecnologia
melhorados, com 101 novos modelos de senhora que oferecem uma enorme variedade, mas
também a excelência de precisão pela qual esta família de relógios é conhecida. Nos
modelos de 29mm, é atingida a supremacia mecânica através da incorporação de um
movimento OMEGA Master Co-Axial, assegurado por 8 testes rigorosos aos quais todos os
relógios com certificado Master Chronometer têm de ser submetidos antes de sair da
fábrica.
No entanto, é o design exterior que realmente se destaca nesta nova linha. A requintada
renovação tocou quase todas as partes do design, mantendo a aparência do modelo
“Manhattan”, um design favorito há mais de 36 anos.
Chegou o momento da descoberta.

Quando a coleção Constellation nasceu

A linha OMEGA Constellation foi apresentada ao mundo em 1952, embora a sua origem
seja quatro anos mais cedo. Para celebrar os 100 anos da marca, em 1948, a OMEGA
lançou o seu primeiro relógio de pulso de movimento automático com certificado de
cronómetro. Este modelo, chamado “Centenary”, foi recebido com grande admiração pelos
especialista da precisão, levando a OMEGA a reconhecer a necessidade de uma coleção
totalmente estabelecida com esse mesmo estatuto oficial.
Quatro anos mais tarde, a coleção Constellation chegou. Este momento marcou a primeira
vez que uma marca criou uma família de relógios exclusivamente formada por cronómetros.
A excelência certificada foi um grande sinal de compromisso, provando a irrefutável
dedicação da marca à precisão.
Com um design claramente distinto do original, os nossos novos modelos mantêm-se fiéis a
algumas das suas características iniciais, tal como o elegante design, mostrador redondo e
presença da pequena estrela dourada.

Observatório Sob as Estrelas

Desde 1952, que a coleção Constellation é marcada pelo inspirador medalhão
“observatory under the stars” presente no fundo da caixa de diversos modelos. O seu
significado tem uma profunda importância histórica para a OMEGA, tendo também uma
interpretação mais recente, verdadeiramente relevante para a marca nos dias de hoje.
A história começa em 1933, quando a OMEGA alcançou um recorde mundial de precisão
no concurso do observatório de Kew-Teddington, em Inglaterra. Em 1936, nesse mesmo
observatório, a marca conquistou novamente este feito, alcançando outro recorde mundial
de precisão em todas as categorias, conquista esta que permanece invicta.
Apesar de ser já impressionante, em 1945, o Observatório de Genebra introduziu a
categoria de movimento com tamanho de “relógio de pulso” no seu concurso anual de
precisão. Nos oito anos que se seguiram, a OMEGA venceu um incrível total de seis vezes.
Em 1952, quando um símbolo de precisão era necessário para a nova coleção Constellation,
os designers da OMEGA inspiraram-se em sucessos passados. O medalhão foi desenhado
com base na cúpula do Observatório de Genebra e nas oito estrelas, que representavam os
dois recordes mundiais de 1933 e 1936, e os seis concursos ganhos entre 1945 e 1952.
Atualmente, as oito estrelas representam também as conquistas modernas de precisão da
OMEGA, mais concretamente os oito testes aos quais cada relógio mecânico OMEGA tem
de ser submetido para alcançar o estatuto de Master Chornometer. Definidos pelo Instituto
Federal Suíço de Metrologia (METAS), os testes são considerados como os mais rigorosos
da indústria, garantindo um padrão de precisão, desempenho e resistência magnética
claramente destinto de qualquer outro.

O “Manhattan” sinaliza o design moderno

1982 – Constellation “Manhattan”
O elegante design “Manhattan” é um dos que mais associamos aos Constellation de hoje.
Mais especificamente, foi este que deu origem às quatro garras icónicas. Na época, estas
fixavam o vidro de safira e a tampa de fundo à caixa, assegurando a estanquicidade do
relógio. Adicionalmente, podemos ver a caixa com a sua forma original com as suas famosas
facetas em meia-lua e índices na luneta. Finalmente, encontramos a habitual bracelete
integrada com elos que garantem sofisticação e conforto.

1995 – Constellation ‘95
Para a primeira grande renovação, a OMEGA manteve as garras no design, apesar de já
não serem necessárias para garantir estanquicidade. Cada modelo foi redesenhado com
linhas mais suaves e finas, vidro de safira abaulado, algarismos romanos na luneta, em vez
de no mostrador, e elegantes índices em diamante. Foi nesta época que Cindy Crawford se
juntou à família OMEGA, tendo tido um contributo imediato ao ajudar a escolher o design
final para esta nova coleção Constellation.

2003 – Constellation “Double Eagle”
O Constellation “Double Eagle” original foi lançado no campeonato de golfe “OMEGA
European Masters” em 2003. A versão de senhora deu continuidade ao fundamento com
precisão e talento. Foi o Calibre OMEGA Co-Axial 2500 (o primeiro calibre OMEGA CoAxial) que proporcionou ao modelo as suas distintas características, elevando o padrão de
precisão a um novo patamar. No exterior, o modelo de 31mm era reconhecido pelas suas
garras de grande-dimensão, ponteiros “dauphine” e longos índices horários.

2009 - Constellation ’09
Uma completa renovação de imagem da coleção em 2009 sinalizou a chegada de garras
mais requintadas e novos mostradores com índices em meia-lua, assim como a nova
bracelete “mono-rang”, desenvolvida para proporcionar máximo conforto, incluindo
também um novo fecho borboleta. Alguns dos mostradores foram também redesenhados
com o novo e impactante padrão supernova que começava na estrela Constellation e se
estendia sofisticadamente ao longo do mostrador. O novo design desta coleção refletiu
mais uma vez a elegância moderna de grande valor dos modelos Constellation.

Apresentação da Coleção “Manhattan” 2018

Com 101 novos modelos Constellation a serem apresentados este ano, existem muitos
detalhes por explorar e descobrir. Apesar de se manter o icónico design Constellation, a
coleção recebeu uma renovação completa com subtis alterações presentes em cada
ângulo.
Visão Global
Tamanhos:
25 mm
28 mm
29 mm

Movimentos:
Calibre OMEGA 4061 (modelos de 25 mm e 28 mm)
Calibre OMEGA Master Chronometer 8700/8701 (modelos de 29 mm)

Materiais:
Ouro SednaTM de 18K
Ouro Amarelo 18K
Aço inoxidável – Ouro SednaTM de 18K
Aço inoxidável – Ouro Amarelo de 18K
Aço inoxidável

Novas Cores do Mostrador:
Azul escovado
Castanho escovado
Cinzento escovado
Champanhe escovado
Prateado seda
Champanhe seda
Prateado

Alterações nos Detalhes
Orlas biseladas
O novo acabamento mate do Constellation é embelezado com orlas biseladas e polidas ao
longo da caixa e bracelete. Estas delicadas orlas ajudam o modelo a ter uma aparência
mais fina e feminina, proporcionam também uma maior elegância e delicadeza.
Adicionalmente, ajudam a reforçar o design da bracelete, único na indústria relojoeira.

Lunetas
Lunetas mais finas foram criadas para cada relógio, proporcionando uma aparência de um
mostrador mais amplo. Com um design mais requintado, as lunetas incluem agora
algarismos romanos mais finos, todos na posição de leitura vertical.

Garras
Proporcionalmente às novas lunetas, as famosas garras Constellation foram redesenhadas
com um visual mais fino e uma integração melhorada. Também com orlas polidas, estas
integram-se graciosamente na luneta e à volta da caixa.

Coroa
O detalhe requintado da coroa mostra exatamente quão longe a OMEGA tem ido para
transformar o design Constellation. Olhando com atenção, verá que os dentes da coroa têm
agora um formato de meia-lua, evocando as icónicas facetas da caixa.

Ponteiros e Índices
No mostrador, a OMEGA trouxe mais subtis alterações. Os ponteiros apresentam linhas mais
finas, com a forma de uma folha esqueletizada, em especial para estes modelos de senhora,
enquanto que os novos índices foram inspirados na paisagem urbana de Manhattam, mais
concretamente nas facetas triangulares da “Freedom Tower”.

Bracelete
Podem ser encontrados dois estilos de bracelete distintos nestas coleção para fácil
reconhecimento. Os modelos de quartzo têm uma bracelete semelhante à coleção
Constellation’09, enquanto que os modelos Master Chronometer 29mm receberam uma
versão mais luxuosa. A nova bracelete é inspirada na coleção original Constellation
“Manhattan”, incluindo elos centrais polidos.

Fecho da Bracelete
Agora com o nome e logótipo OMEGA, o fecho da bracelete apresenta também facetas
em meia-lua polidas e um confortável mecanismo de abertura, que permite ao utilizador
acrescentar 2mm à bracelete, garantindo um conforto extra quando necessário.

Fundo da Caixa
Nos modelos de 29mm, o design mais fino é alcançado através do uso de um vidro de safira
convexo, que acomoda a espessura do movimento de corda automática. Para os modelas
de 25mm e 28mm, é usado o famoso medalhão “Observatory”.

A Diferença Master Chronometer

Cada um dos modelos Constellation de 29mm tem a certificação Master Chronometer, que
garante os mais elevados níveis de precisão, desempenho e resistência magnética, únicos
dentro da indústria.
Para alcançar este estatuto, os movimentos são primeiramente avaliados sob o padrão
Chronometer do COSC (Controlo Oficial Suíço de Cronómetros). Os movimentos e relógios
completos têm posteriormente de passar nos 8 testes Master Chronometer, que incluem
exposição a campos magnéticos de 15.000 gauss. Isto é particularmente importante
quando consideramos o efeito do magnetismo que enfrentamos no dia-a-dia, desde
computadores portáteis, telemóveis, secadores-de-cabelo e fechos com íman das carteiras
de senhora.
O METAS (Instituto Federal Suíço de Metrologia) confirmou oficialmente que os testes
Master Chronometer não deixam margens para dúvidas. Apenas relógios com um
funcionamento perfeito e extraordinários níveis de resistência magnética irão chegar ao
pulso de uma senhora.

Quatro mulheres icónicas.
Uma icónica coleção.

Para a OMEGA, os Constellation são uma verdadeira joia na sua longa história de
produção de relógios de senhora. Mulheres de todos os países e origens conhecem e adoram
deste relógio. Durante várias décadas, a sua beleza e precisão foram universalmente
admiradas, com uma popularidade que atravessou gerações. Assim, quando foi necessária
criar uma nova campanha para 2018, a OMEGA decidiu incluir não apenas uma mas sim
quatro mulheres inspiradoras que são próximas da marca.
Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio e Liu Shishi, todas representam as
elegantes e cativantes qualidades de coleção Constellation. Mas tal como cada modelo é
individual, estas quatro embaixadoras são únicas e talentosas à sua maneira.
O fotógrafo de moda, Damon Baker, fotografou as seguintes imagens com um conceito
chique e minimalista – com base numa interpretação da paisagem urbana de Manhattan.
Em conjunto com o encarnado da OMEGA, a palete de cores inclui branco e dourado, em
linha com a recente exposição “Her Time” da OMEGA, que visitou vários destinos mundiais,
desde Paris a São Petersburgo.

