
 

 

 
 

The "Gentlesportsmen" Clifton Club  
By Baume & Mercier 

 
 
 
THE “GENTLESPORTMEN” 
 
Fair-play, camaradagem, respeito, espírito de equipe, cumplicidade, companherismo, desejo de 
superação… o esporte é um sublime condensado da nobreza dos sentimentos do homem moderno. Já 
foi o tempo em que o esporte era unicamente sinônimo de esforço e competição! Os homens atuais 
gostam de esporte tanto por seus efeitos benéficos na saúde, por seu carácter social, por sua 
dimensão universal, como pelos valores positivos e o senso de elegância que ele transmite.  
 
Se reunir com os amigos após um torneio de tênis, compartilhar seus esforços durante uma corrida 
de longa distância, se juntar a seus amigos no clube à saída do escritório, rir, chorar, se superar, 
correr, ir direto ao assunto, ganhar de uma amigo em uma gincana ou tentar um salto de esqui. 
Ganhar ou perder? Afinal pouco importa, se a alegria estiver presente, se as emoções forem 
compartilhadas, se cada um realizar seus sonhos e seus desejos.  
 
Os "Gentlesportsmen" Baume & Mercier, apresentados no video Clifton Club, não são mais nem 
menos do que os homens da nossa geração! Foi em torno desse estado de espírito federador que a 
Maison apresentou, no início do ano, durante o Salão Internacional da Alta Relojoaria, estes novos 
medidores do tempo com atributos esportivos, os da coleção Clifton Club. Um relógio tão polivalente 
como esses homens que, da academia para uma reunião importante, desfrutam da vida sem limite de 
tempo. Concebido para a aventura e claramente contemporâneo, refinado e atlético, o Clifton Club 
revoluciona com elegância os valores do esporte respeitando os códigos da relojoaria tradicional. Um 
guardião do tempo preciso, eficaz, robusto, um visual atlético e uma silhueta chique.  
 

 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 
THE FILM 
 
O propósito do video Clifton Club é transmitir esse estado de espírito - um clube em que atletas 
talentosos se divertem. Os valores de companheirismo constituem a essência da Maison, e dessa 
simplicidade nasce a elegância genuína.  
 
A seleção de atores para o video foi efetuada entre esportistas verdadeiros, amigos na vida real, para 
trasmitir de maneira autêntica o que Baume & Mercier exprime através de sua coleção esporte. Nada 
melhor que atletas apaixonados para exprimir com precisão a beleza do gesto e o prazer que têm ao 
exercer sua disciplina, para além da competição.  
 
Para criar este "Club", Baume & Mercier buscou personalidades esportivas apaixonadas, autênticas, a 
maioria delas engajadas socialmente em associações, mas que sabem permanecer disponíveis, e com 
quem o homem de hoje em dia se pode identificar facilmente. O relógio Clifton Club se torna o 



 

 

símbolo de filiação a esta comunidade masculina, cujo estilo de vida é simultaneamente urbano e 
esportivo.  
 

#teamspirit 

 
 
A COMUNIDADE BAUME & MERCIER DE "GENTLESPORTSMEN" 
 
No contexto desta dinâmica, Baume & Mercier criou uma verdadeira comunidade de 
"Gentlesportsmen" - verdadeiros embaixadores, oriundos do meio esportivo, encarnando esses 
valores e esse estado de espírito, nos 4 cantos do mundo. Mais do que uma coleção esportiva, é uma 
verdadeira experiência humana que Baume & Mercier deseja partilhar com o maior número de 
pessoas. Eis uma panorâmica sucinta desses esportivos apaixonados, que escolheram o Clifton Club 
como sinal de filiação a uma comunidade para quem o esporte é acima de tudo um divertimento. 
 
 
Morgan Hellen 
 
No 14º Campeonato do Mundo Universitário de Remo, no passado mês de setembro, a quadrupla 
masculina de ponta foi ganha pela equipe britânica: Oliver Knight, William Warr, Thomas Ford e 
Morgan Hellen. Com seus 25 anos, Morgan Hellen é fã de remo e se prepara para os próximos jogos 
olímpicos de Tóquio, levando a cabo com tenacidade seus estudos de arquitetura.  
 
“Fazer parte do Clifton Club é como pertencer a uma equipe de remo ou de regata. Partilhamos todos a mesma ética, 
os mesmos valores morais e os mesmos alvos. Quer você esteja vestindo seu equipamento de remo, quer esteja usando 
seu Clifton você ressente o mesmo orgulho.” 

 
 
Race Imboden 
 
Race Imboden nasceu na Florida e mora em Brooklyn. Com somente 23 anos, é um dos melhores 
esgrimistas do mundo. Participou nos Jogos Olímpicos em 2012 e ganhou a medalha de bronze nos 
do Rio o ano passado. Precisão e elegância são seus trunfos. Sua segunda paixão é o modelismo. 
 
"O Clifton Club reflete perfeitamente a força e beleza que eu ressinto quando esgrimo." 
 
 
Joe Kinder 
 
Joe Kinder é um apaixonado de escalada e de fotografia. Vive em Bekerley na Califórnia. Movido por 
sua paixão, ele aspira superar sem cessa seus limites para realizar plenamente seus sonhos. Ele gosta 
de desafios e aprecia cada etapa dos desafios que supera, sem pretender sistematicamente ser bem-
sucedido. O prazer que lhe proporcionam suas experiências, associadas à descoberta de novos 
lugares lhe dão plena satisfação. Sensível ao mundo da Arte, da fotografia e da pintura, este 
montanhista profissional é um atleta talentoso.  
 
“O Clifton Club é uma representação de meu orgulho com estilo e classe. Meu Clifton está ligado a mim e a meu estilo 
pessoal e faz parte de meu dia-a-dia.” 

 
 



 

 

Andrea Mazzuca 
 
"Viva a vida cada dia sempre com a mesma paixão". Tal é o lema d’Andrea Mazzuca, que aos 23 anos 
investiu em uma agência de marketing. Empresário autodidata na alma, guiado por sua paixão pelos 
carros de esporte clássicos, ele desenvolve o estilo "Gentlemen Driver" criando uma gama de artigos 
para homens, desde gravatas a luvas de piloto, tudo com um toque muito italiano que é sua 
característica pessoal. Viver de sua paixão, é possível.  
 
“Um cavalheiro deve combinar seu estilo a sua ambição! Eu considero o relógio como uma obra-prima dedicada aos 
cavalheiros em busca de autenticidade, com uma personalidade enfocada em seus detalhes impressionantes, 
inspirados no Shelby.” 

 
 
Romain Maurin  
 
Introduzido no universo do surfe desde a mais tenra idade, por seu pai, Romain Maurin cresceu em 
Tarnos na França, onde colocou pela primeira vez seus pés em uma prancha aos 5 anos. Ele ganhou 
em 2007 a Taça do Mundo de Longboard, e o ano passado obteve o título de Campeão de França de 
Longboard Master. O que ele gosta acima de tudo são as sensações que lhe proporcionam esse 
esporte, e o estado de espírito da comunidade de surfistas em que partilha, coesão e simplicidade 
coabitam. 
 
“O surfe, e mais precisamente o surfe com prancha longboard é mais do que um esporte, é uma Arte! O estilo, a 
elegância do surfista ecoa com o design do relógio. Compartilhar, seja no oceano ou fora dele é um valor essencial 
do surfe e se alia assim perfeitamente ao que representa o Clifton Club.” 

 
 
Paul Vergnaud 
 
O nome insubstituível no mundo do Bike polo, é o de Paul Vergnaud: Campeão de Europa em 2015, 
Vice Campeão do mundo e Campeão de França em 2016, este jovem francês, intrépido, já comprovou 
seu talento. Mas, por detrás de sua habilidade inata, revela-se um capitão de equipe amável e 
carismático, encarnando tudo o que Baume & Mercier quer transmitir sobre o esporte em geral. Ele 
viajou pelo mundo inteiro e conquistou o público com suas proezas e seu espírito fair-play: agilidade, 
beleza do gesto, estratégia e resistência.  
 
“O Bike polo é um esporte urbano e coletivo, duas características que se combinam muito raramente. E é precisamente 
esta adição que aproxima minha visão do Bike polo do espírito Clifton Club.” 

 
 
Gautier Fayolle 
 
Seis vezes Campeão do Mundo de Futebol Freestyle, Gautier Fayolles se tornou uma personalidade 
francesa incontornável desta disciplina emergente. Além de sua paixão pelo esporte, ele se engaja junto 
aos jovens compartilhando com eles os valores que guiam sua vida e suas escolhas. Atualmente, 
designado pela Liga da Juventude e Esporte, é responsável pela organização das competições e 

manifestações realizadas em França.  
 
 
Saul Craviatto 



 

 

 
Saúl Craviotto, quatro vezes medalhista olímpico, é o atleta espanhol que conquistou mais vitórias 
olímpicas entre todos de sua geração. Eleito “Homem do Ano” em 2016 pelo Magazine GQ, está no 
ranking “Top 20 atletas mais sexys do mundo”. Recém-casado, encarna a elegância e o êxito. E é um 
homem engajado na promoção do esporte e de um estilo de vida saudável. 
 
“Seu estilo se integra perfeitamente em meu cotidiano, seja durante o treinamento ou nos eventos especiais. Estou 
usando ele todos os dias desde que o comprei.”  

 
 
Maxime Médart 
 
Maxime Médart é um jogador de râguebi francês. Aos 30 anos já demonstrou seu talento como 
Zagueiro no Stade Toulousain e na equipe de França. Também é padrinho da associação de esporte 
para deficientes "Premiers De Cordée", uma causa que lhe é querida.  
 
"Gosto do relógio Clifton Club porque é leve, fino com um lindo visual esportivo. É de uso agradável e gosto de suas 
cores."  

 
 
Yoann Huget 
 
Jogador de râguebi no Clube 'Stade Toulousain', ao lado de Maxime Médart, como ponta. Yoann 
Huget,  um jovem apaixonado encarnando igualmente valores estimados pela Baume & Mercier, tais 
como o espírito de equipe, o respeito, a auto-superação e a partilha.  
 
"Um dos valores importantes do râguebi é compartilhar tanto dentro como fora do campo. 
Minha equipe é minha segunda família, portanto eu acho que isso corresponde bem ao Clifton Club, o qual associa 
esporte e confraternização.” 

 
 
Tom Boon 
 
Tom Boon é belga e jogador de hóquei em campo no lugar de atacante. É um dos jogadores chave da 
equipe nacional belga, em que evolui desde 2008, que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos 
do Rio em 2016. 
Segundo a Federação Internacional de Hockey, Tom Boon faz parte do Top 10 melhores jogadores do 
mundo. 
 
“O que gosto no Clifton Club é sua elegância com um toque esportivo. O que corresponde integralmente a meu estilo 
de Gentlesportsmen. 
Gosto desse sentimento de pertencer a uma equipe veiculando os mesmos valores.“ 

 
 
Pedro Silva 
 
Pepe tem 24 anos e é um canoísta brasileiro na categoria Slalom, recentemente finalista nos Jogos 
Olímpicos do Rio em 2016. Durante três anos consecutivos, foi eleito melhor atleta de Canoagem no 
Brasil, detendo o título de 10 vezes Campeão Nacional e quatro vezes Campeão Pan-Americano. 
Atualmente, Pepe se prepara para os Jogos Olímpicos de Tóquio enquanto termina seu curso de 
fisioterapeuta.  



 

 

 
"Um dos aspectos que mais aprecio na canoagem é a importância da precisão. O Clifton Club partilha esse valor 
central com a canoagem. O relógio é confortável, fácil de usar e me ajuda a conservar acuracidade no tempo quando 
estou treinando ou competindo. Ele corresponde perfeitamente a meu estilo e atributos esportivos.” 

 
 

#gentlemenstyle 

 
 
CLIFTON CLUB 
Acabamentos finos, atributos esportivos 
 
Em todas as versões, o relógio Clifton possui um design de campeão. Todos os acabamentos foram 
realizados à mão, com o maior respeito das tradições relojoeiras de Genebra: polido no aro biselado, 
acetinado vertical no cimo e na faixa do corpo nos modelos de aço integral. Esta combinação de 
acabamentos alternados, polidos e acetinados, realça o anel biselado ao longo da caixa de maneira 
muito elegante. A versão em preto e aço ADLC, micro-esferas, lhe confere um visual mate e viril, 
totalmente assumido.  
 
Para o toque final, o aro de aço, gravado e dentado, é unidirecional para evitar uma informação falsa 
no caso de mau manuseio e ligeiro desvio, possibilitando melhor maneabilidade. Um aro girando 
sobre 120 entalhes para permitir uma precisão final de 2 traços por segundo. E nesse aspecto, mais 
uma vez, a Baume & Mercier não deixou nada ao acaso, com um duplo acabamento polido nas laterais 
e microperlado no centro, o aro do Clifton afirma sua diferença. Seus algarismos são aplicados à mão 
em uma resina muito resistente em cor laranja, preta nos modelos de aço e couro, com um anel de 
aço ADLC inserido na versão preta, e de aço aluminado na versão azul. 
 

#CliftonClub #baumeetmercier 

 

 


