
 

 

CLIFTON BAUMATIC CALENDÁRIO PERPÉTUO:  

CALENDÁRIO PERPÉTUO ASSOCIADO AO MECANISMO 

BAUMATIC 

 

 
A coleção Clifton Baumatic, apresentada no Salão Internacional de Alta Relojoaria (SIHH) 

2018, engrandece com um modelo inédito - o Clifton Baumatic Calendário Perpétuo. Baume 

& Mercier revela uma nova interpretação relojoeira, a qual associa à versão BM13 do 

mecanismo Baumatic um calendário perpétuo. Perfeita expressão do know-how histórico da 

Maison, o Clifton Baumatic Calendário Perpétuo irá seduzir os apaixonados por grandes 

complicações. 

 

Confiabilidade e eficiência  

O Clifton Baumatic Calendário Perpétuo conjuga o espírito de inovação da Baume & Mercier 

com sua experiência relojoeira de mais de 188 anos. A Maison escolheu o movimento 

Baumatic BM13-1975AC-1, associado a um módulo de datação perpétua, para dar vida a sua 

última criação. O movimento automático Baumatic garante uma confiabilidade perfeita. 

Além de sua autonomia de cinco dias, o Clifton Baumatic Calendário Perpétuo possui 

propriedades de resistência aos campos magnéticos do nosso cotidiano. Este modelo só 

necessita manutenção ao fim de 7 anos, em vez dos três ou cinco anos recomendados para 

os relógios tradicionais.   

 

Indicando a data, o dia da semana, o mês e as fases da Lua e levando em conta 

automaticamente o comprimento variável dos meses e do ciclo de anos bissextos, o Clifton 

Baumatic Calendário Perpétuo se inscreve assim na linhagem de relógios muito complexos 

munidos de calendário.  Ele não precisa de correção de data antes de 1 de março de 2100, 

ano não bissexto.  

 

Design sóbrio e requintado 

O Clifton Baumatic Calendário Perpétuo atrai com seu desenho simultaneamente moderno 

e atemporal. Seu mostrador “branco quente”, de acabamento em porcelana, está decorado 

com índices facetados e aplicados, e com três ponteiros dourados permitindo ler as horas, 

os minutos e os segundos. O calendário perpétuo dispõe de três contadores, o primeiro às 9 

horas, indica o dia da semana, o segundo às 12 horas, indica o mês e o ciclo de anos bissextos, 

o terceiro dedicado à data se situa às 3 horas. Os ponteiros azulados salientam as funções 

associadas à data, enquanto a indicação das fases da Lua aparece no mostrador junto às 6 



 

horas. Para propiciar uma legibilidade ótima, o mostrador está coberto por um cristal safira 

tratado contra os reflexos.  

 

A caixa de 42 mm, em ouro vermelho de 18 quilates, do Clifton Baumatic Calendário 

Perpétuo, acetinada e polida, tem uma espessura de apenas 12,1 mm. Seu fundo em cristal 

safira revela os acabamentos requintados do calibre - pontes em granulado circular e platina 

com acabamento a jato de areia em forma de espiral. A massa oscilante dourada e 

esquelética está decorada com Côtes de Genève e motivos espiralados. No coração do 

movimento, a lira em forma da letra grega Phi, griffe da Baume & Mercier, recorda sua busca 

de perfeição. 

 

Preocupada em proporcionar conforto durante o uso, Baume & Mercier equipou o Clifton 

Baumatic Calendário Perpétuo com uma pulseira de asas encurvadas em crocodilo preto e 

com fivela em ouro vermelho de 18 quilates.  Permutável, a pulseira se declina ao sabor dos 

desejos de seu proprietário.  

 

Durante os últimos anos, Baume & Mercier apresentou vários modelos reformulando as 

complicações relojoeiras emblemáticas. Entre eles citamos o Clifton 1830 Manual (2013), o 

Clifton 1892 Turbilhão Volante (2014), o Clifton Reserva de Marcha 8 dias “185 anos” 

(2014) ou ainda o Clifton Pocket Watch Repetidor 5 minutos “185 anos” (2015). Aliando 

inovações à tradição relojoeira, o Clifton Baumatic Calendário Perpétuo exprime mais uma 

vez a competência da Marca no domínio das complicações. A Maison oferece aos amadores 

de belos relógios, um modelo de desenho elegante e clássico, acrescido de uma 

interpretação eficaz e contemporânea do calendário perpétuo. 


