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UM EMPREENDIMENTO SEM PRECEDENTES NA RELOJOARIA: A ZENITH, KARI 
VOUTILAINEN E A PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO UNEM ESFORÇOS PARA 

CRIAR UM RELÓGIO MODERNO COM UM MOVIMENTO DE CRONÓMETRO HISTÓRICO 

Genebra, 2 de junho de 2022: Nasce uma colaboração monumental no mundo da relojoaria. Pela 
primeira vez, a ZENITH disponibiliza para aquisição o seu movimento mais premiado da idade de ouro 
das competições de cronometria. Este projeto partiu da ideia de Aurel Bacs e Alexandre Ghotbi da 
Phillips, com quem a ZENITH já trabalhara em peças únicas e edições exclusivas. A Phillips in Association 
with Bacs & Russo convidou o célebre relojoeiro independente Kari Voutilainen para restaurar e decorar 
à mão um lote de movimentos ZENITH Calibre 135-O, que participaram e venceram competições de 
cronómetros em observatórios. O resultado é um cronómetro contemporâneo produzido numa série de 
10 peças, vendido em exclusivo pela Phillips in Association with Bacs & Russo. 

Num cinema privado em Genebra, os convidados puderam partir numa viagem até aos anos 1950 e de 
regresso com a estreia de uma curta-metragem que retrata a história desta colaboração extraordinária. Tudo 
começou durante a última grande década das competições de cronómetros em observatórios, uma era da 
relojoaria repleta de criatividade e marcada pela busca da perfeição cronométrica. Foi durante essa década 
que a ZENITH cimentou a sua reputação como fabricante preeminente de cronómetros de precisão com o 
Calibre 135-0, o cronómetro de observatório mais premiado de sempre. Sete décadas mais tarde, a leiloeira 
Phillips, especialista incomparável no campo de peças vintage raras com grande valor histórico e também de 
peças de relojoaria artesanal moderna, propõe um novo tipo de desafio à ZENITH: trabalhar com um dos 
relojoeiros independentes mais reverenciados com o objetivo de restaurar e decorar uma mão-cheia de 
movimentos Calibre 135-O que participaram e venceram competições de cronómetros em observatórios e 
alojá-los num relógio totalmente novo, que conjugasse uma inspiração histórica com uma contemporaneidade 
singular. 

Sobre a génese deste esforço colaborativo único, o CEO da ZENITH Julien Tornare partilhou: “Conheço Aurel 
Bacs e Alexandre Ghotbi há anos. Tivemos várias conversas sobre o património da ZENITH e os tesouros 
escondidos que continuavam por ser descobertos. Perguntaram especificamente sobre o Calibre 135. Foi 
então que tive a ideia: «porque não colaboramos com a Phillips para criar uma série especial centrada neste 
movimento?». A beleza de ter um património tão rico como o da ZENITH é poder partilhá-lo.” 

“Não seria incrível criar uma espécie de edição super limitada com o Calibre 135?”, contou Aurel Bacs. “Julien 
e Romain (Marietta, Responsável pelo Produto e Legado na ZENITH) voltaram a falar connosco e disseram-nos: 
«temos uma surpresa para vocês». Mas quem poderia imaginar que traziam os verdadeiros movimentos 
vencedores, tipo Fórmula 1, testados em observatórios? Foi assim que tudo começou.” 
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O DERRADEIRO CRONÓMETRO DE OBSERVATÓRIO: O CALIBRE 135-O 
 
O contributo da ZENITH para o mundo da cronometria de precisão é verdadeiramente inspirador. Desde a sua 
fundação em 1865 e até aos dias de hoje, a Manufatura nunca abandonou a sua busca pela precisão. Uma das 
áreas em que a ZENITH alcançou excelentes resultados foi nas competições de cronómetros em observatórios, 
tendo acumulado mais galardões do que qualquer outro relojoeiro, com mais de 2330 prémios de cronometria 
em seu nome. Em meados do século XX, houve um movimento que suplantou todos os outros durante a idade 
de ouro das competições de cronómetros em observatórios e que reinou sobre todos eles: o Calibre 135-O. 
 
Desenvolvido a partir de 1945 por Ephrem Jobin, o Calibre 135 foi produzido entre 1949 até 1962 em duas 
versões distintas: uma versão comercial e uma segunda concebida unicamente para participar em competições 
de cronometria nos observatórios de Neuchâtel, Genebra, Kew Teddington e Besançon. Estes movimentos "O", 
que nunca foram comercializados nem alojados em relógios de pulso ou bolso, foram submetidos a ensaios 
exaustivos, como serem expostos a temperaturas drasticamente diferentes e a choques e terem de funcionar 
em 6 posições diferentes, apresentando de forma consistente um desempenho cronométrico ótimo com 
variações de frequência mínimas. Com mais de 230 prémios de cronometria, o Calibre 135-O detém o maior 
número de galardões de todos os calibres de cronómetro de observatório na história da relojaria. 

Os 10 movimentos selecionados para esta edição muito limitada pertencem aos anos de "vitórias em série" de 
1950-1954, em que o 135-O venceu a competição 5 anos seguidos – um feito inédito e inigualado. Foram 
preparados para as competições e afinados durante um ano pelo Zenith Laboratoire de Chronométrie. Todos 
os 10 movimentos receberam prémios na gama da 1.ª categoria e foram regulados pelos célebres 
chronométriers da Zenith, Charles Fleck e René Gygax, que trabalharam nos movimentos premiados durante 
cinco anos consecutivos e consolidaram a reputação da Zenith como líder incontestada em termos de 
cronometria de precisão.  

Incumbir Kari Voutilainen das tarefas de restauro e acabamento destes movimentos históricos permitiu elevá-
los de peças de competição em bruto a criações de alta relojoaria de primeira ordem. Alexandre Ghotbi 
afirmou: “Estes calibres foram concebidos para competições. Não foram feitos para serem usados nem para 
serem esteticamente agradáveis. Se vamos criar um relógio de pulso com este calibre lendário, quem devemos 
convidar para levá-lo para o próximo nível? A resposta imediata foi: Kari Voutilainen. É um mestre absoluto”. 
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CALIBRE 135 OBSERVATOIRE EDIÇÃO LIMITADA  

Fiel à sua era original, o Calibre 135 Observatoire é inspirado em antigas versões comerciais de relógio de 
pulso do Calibre 135. Contudo, e ao contrário de qualquer outro criado no passado, o Observatoire Edição 
Limitada tem a sua inspiração em várias referências dos anos 1950 e combina os detalhes mais emblemáticos 
com apontamentos contemporâneos. A caixa redonda de 38 mm em platina apresenta asas afuniladas que 
encaixam perfeitamente sob a luneta, bem como uma coroa estriada de grandes dimensões decorada com o 
logótipo moderno da Zenith com a estrela.  

Por baixo do vidro de safira, o mostrador preto ligeiramente abaulado em prata de lei, criado no atelier 
Comblémine de Kari Voutilainen, apresenta uma gravação guilhoché com motivo de escamas de peixe. Os 
índices triangulares, os marcadores com ponto polidos e aplicados em prata alemã revestida a ródio e os 
ponteiros em ouro maciço estão justapostos numa combinação de elegância vintage e opulência 
contemporânea. O contador de segundos de grandes dimensões às 6 horas apresenta o número de série do 
movimento inscrito, denotando a natureza única de cada um destes relógios e a forma como cada um foi 
minuciosamente regulado pelos respeitados chronométriers Charles Fleck ou René Gygax, depois passados 
para as mãos extraordinariamente talentosas de Kari Voutilainen e da sua equipa dedicada de relojoeiros 
artesãos. O mostrador inclui a inscrição "Neuchâtel" no fundo, bem como Zenith, Kari Voutilainen e o 
Observatório histórico onde o Calibre 135-O competiu e venceu na idade de ouro das competições de 
cronometria – todos no Cantão de Neuchâtel.  

Pela primeira vez na história do Calibre 135, e certamente para a variante “O”, o movimento de cronómetro de 
observatório apresenta uma decoração e um acabamento impecável realizado por Kari Voutilainen, visíveis 
através do fundo de caixa em safira. Graças à limpeza e aos acabamentos do mestre relojoeiro e restaurador, 
a estética do movimento histórico foi refinada com rebordos polidos e chanfrados à mão nas pontes douradas, 
cabeças de parafuso polidas e biseladas, granulação circular na placa principal, escovagem em espiral na roda 
de escape e rodas da coroa e muito mais. 

Preservando cuidadosamente a regulação original e a afinação dos movimentos de Fleck e Gygax ao mesmo 
tempo que restaurava e decorava os movimentos, Kari Voutilainen destacou: “As pessoas que trabalharam 
nestes movimentos eram os melhores relojoeiros do seu tempo. Tinham o know-how para tornar os 
elementos precisos. Essa precisão não desapareceu após 70 anos. Tínhamos o dever de não tocar nesse 
desempenho.”  

Perfeitamente adequado ao contexto histórico desta série excecional, o Calibre 135 Observatoire é entregue 
numa caixa em madeira feita em nogueira com fechos em latão, inspirada nos estojos em que eram 
transportados os calibres das competições de cronometria entre a Manufatura da Zenith e o Observatório de 
Neuchâtel para competirem pelo primeiro prémio. No interior, inclui um estojo em pele em formato de livro 
com o relógio e a histórica caixa de transporte em madeira do movimento original. 

Um esforço colaborativo sem precedentes que envolveu vários talentos e conhecimentos específicos, o Calibre 
135-O Observatoire celebra não só o legado da ZENITH como fabricante de alguns dos cronómetros mais 
precisos alguma vez criados, mas também o espírito da relojaria artesanal de Neuchâtel e a arte de restauro e 
decoração excecional. Vendido em exclusivo pela Phillips. 
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ZENITH: O CÉU É O LIMITE. 
 
A Zenith existe para inspirar todas as pessoas a seguirem os seus sonhos e a tornarem-nos realidade, contra 
todas as probabilidades. Após a sua fundação em 1865, a Zenith tornou-se a primeira manufatura relojoeira na 
aceção moderna do termo e os seus relógios têm acompanhado figuras extraordinárias que sonharam mais 
alto e se esforçaram por alcançar o impossível, desde o voo histórico de Louis Blériot sobre o Canal da Mancha 
até ao salto em queda livre estratosférico e recordista de Felix Baumgartner. A Zenith também dá destaque a 
mulheres visionárias e pioneiras do passado e do presente, celebrando as suas conquistas e criando em 2020 
a primeira coleção da marca que lhes é totalmente dedicada: a Defy Midnight.  
 
Tendo na inovação a sua estrela guia, a Zenith usa movimentos excecionais desenvolvidos e manufaturados 
internamente em todos os seus relógios. Desde a criação do El Primero em 1969, o primeiro calibre de 
cronógrafo automático do mundo, a Zenith desenvolveu a mestria nas frações de segundo com o 
Chronomaster Sport e a sua precisão de 1/10 de segundo e o DEFY 21 com uma precisão de 1/100 de 
segundo. A Zenith tem vindo a moldar o futuro da relojoaria suíça desde 1865, acompanhando aqueles que 
ousam desafiar-se a si próprios e a quebrar barreiras. Agora, é a sua vez de atingir o céu. 
 
ABOUT PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO  
 
The team of specialists at Phillips Watches is dedicated to an uncompromised approach to quality, 
transparency, and client service, achieving a global auction sale total of $209.3 million in 2021, the most 
successful year for any auction house in watch auction history. 
A selection of our recent record-breaking prices:  
1. Paul Newman’s Rolex “Paul Newman” Daytona reference 6239 (CHF 17,709,894 / US$17,752,500) – New York 
Auction: Winning Icons – 26 October 2017 – Highest result ever achieved for any vintage wristwatch at auction.  
2. Patek Philippe reference 1518 in stainless steel (CHF 11,020,000 / US$11,112,020) – Geneva Watch Auction: 
FOUR – 12 November 2016 – Highest result ever achieved for a vintage Patek Philippe wristwatch at auction.  
 
ABOUT PHILLIPS 
 
Phillips is a leading global platform for buying and selling 20th and 21st century art and design. With dedicated 
expertise in the areas of 20th Century and Contemporary Art, Design, Photographs, Editions, Watches, and 
Jewelry, Phillips offers professional services and advice on all aspects of collecting. Auctions and exhibitions 
are held at salerooms in New York, London, Geneva, and Hong Kong, while clients are further served through 
representative offices based throughout Europe, the United States and Asia. Phillips also offers an online 
auction platform accessible anywhere in the world.  In addition to providing selling and buying opportunities 
through auction, Phillips brokers private sales and offers assistance with appraisals, valuations, and other 
financial services. 
Visit www.phillips.com for further information. 
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CALIBRE 135 OBSERVATOIRE EDIÇÃO LIMITADA 
 
Referência: 40.1350.135/21.C1000  
 
Pontos principais: 
Movimentos de cronómetro históricos disponíveis para aquisição pela primeira vez. 
Peças do património ZENITH 
Colaboração única com o relojoeiro e restaurador de grande renome Kari Voutilainen 
Edição Limitada de 10 exemplares 
Movimento: Calibre 135, Manual  
Frequência 18 000 VpH (2,5 Hz)  
Reserva de marcha de aprox. 40 horas  
Funções: horas e minutos no centro. Ponteiro pequeno dos segundos às 6 horas  
Acabamentos: decoração e acabamento à mão tradicional meticuloso no movimento 
Preço: 132 900 CHF 
Material: platina 950  
Estanqueidade: 3 ATM  
Caixa: 38 mm  
Mostrador: mostrador em prata de lei com acabamento preto mate. Marcadores com ponto e índices 
aplicados  
Índices das horas: prata alemã facetada e revestida a ródio 
Ponteiros: ponteiros em ouro facetados e revestidos a ródio 
Bracelete e fivela: pele de bezerro preta com fivela com pino em ouro branco 
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