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independentes Thomas Mercer

Construir relógios não pode ser comparado
à construção de cronómetros, onde o melhor dos
acabamentos é exigido e onde a compensação
da espiral e balanço ao longo de um espectro de
temperaturas alargado é o grande desafio.
Tony Mercer
in Chronometer Makers of the World

O caso Thomas Mercer
Por Carlos Torres, fotos Thomas Mercer
O construtor de cronómetros marítimos Thomas Mercer
destacou-se, durante a segunda metade do século XIX
e a primeira do século XX, como um peso pesado na
relojoaria de precisão. Mais de 150 anos após a fundação,
o nome de Thomas Mercer reemerge, ameaçando
transformar-se novamente num caso sério entre os
relógios mecânicos de precisão.
No século XVIII, testemunhou-se um dos avanços científicos
com maior impacto na consolidação do Reino Unido como
potência política, militar, económica e marítima a nível global.
A descoberta de um método para calcular a posição este-oeste de uma embarcação no mar, ou seja, a longitude, que
permitisse uma navegação mais precisa e segura, foi motivada
pelo célebre Act of Parliament de 1714 que instituiu um prémio
de 20.000 libras para quem o conseguisse. O célebre N.º 1,
ou H4, construído por John 'Longitude' Harrison, acabou por
se revelar, em 1761, como o primeiro cronómetro marítimo da
história, abrindo caminho nesta área a nomes célebres como
John Arnold, Edward John Dent, Thomas Earnshaw ou Charles
Frodsham. Mas, em meados do século XIX, um outro nome
viria a emergir, destacando-se entre a forte concorrência que
se verificava neste período da história no setor da construção
de cronómetros marítimos.
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independentes Thomas Mercer

Filho de um fabricante de velas náuticas, Thomas Mercer não
hesitou em abandonar a ideia de emigrar para os Estados
Unidos perante a visão de um cronómetro de marinha na vitrina
de John Fletcher, candidatando-se nesse mesmo momento
a um posto de trabalho na manufatura. Mercer acabaria por
fundar, em 1858, a Thomas Mercer Chronometers, que se viria
a tornar um dos últimos e mais importantes nomes da sua área.
Até 1983, ou seja, ao longo de 125 anos, construiu cerca de
30.000 cronómetros marítimos da mais elevada precisão.
Mas, tal como na indústria relojoeira suíça, também nas terras
de sua majestade o surgimento do quartzo, com o seu
baixo custo e elevado nível de precisão, ditou a inviabilidade
desta indústria e do punhado de empresas que produziam
cronómetros. A Thomas Mercer entrava num sono profundo,
do qual apenas viria a sair em 2012.
O período de revivalismo da relojoaria mecânica que se
faz sentir desde há cerca de 20 anos por todo o mundo foi
indiscutivelmente o responsável pelo acordar de um dos
mais importantes nomes no campo da relojoaria de precisão.
Um campo que distingue bem a relojoaria convencional dos
cronómetros marítimos e que Tony Mercer, o neto do fundador,
enfatiza na sua excelente obra Chronometer Makers of the
World: «Construir relógios não pode ser comparado a construir
cronómetros, onde o melhor dos acabamentos é exigido, e
onde a compensação da espiral e do balanço ao longo de um
espectro de temperaturas alargado é o grande desafio.» Com
a participação de um elemento da quinta geração da família
Mercer e de uma equipa de características raras com mais de
30 anos de experiência nesta área, a Thomas Mercer surge
revitalizada e focada no design, na inovação e na excelência da
sua engenharia. Condições suficientes para que, a 11 de maio
de 2012, fosse apresentado ao mundo o primeiro calibre de uma
nova geração, o TM0801, com oito dias de autonomia.
Ciente da herança e grande reputação de Thomas Mercer,
apenas um mecanismo seria capaz de, associado a este nome,
representar a primeira página no novo capítulo da sua história.
Um cronómetro com movimento 100% puro, que a manufatura
afirma ser atualmente a única a conseguir produzir e que não
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dispensa a histórica combinação de corrente e fuso, escape
de retenção (détente ou cronómetro) associado a uma mola de
balanço helicoidal. Um conjunto de sonho responsável por
um isocronismo de exceção, onde cada oscilação, independentemente do ângulo, é constante, e à qual não é estranha a
utilização de um Balanço Ovalisante. Trata-se de uma solução
que utiliza uma barra em Invar com um coeficiente de dilatação
bastante reduzido quando sujeito a um espectro alargado de
temperaturas e que obriga o balanço a assumir uma forma oval.
Esta característica, associada a um aro sem corte que praticamente elimina qualquer erro de movimento centrífugo, origina
uma enorme redução dos erros residuais e, consequentemente,
reduz também os chamados erros de 'temperatura intermédia'.
Com a apresentação do TM0801, a Thomas Mercer conseguiu
revitalizar o interesse por este género de medidores de precisão,
pelo que, em setembro, optou por o estrear numa envolvente
que combina a perfeição mecânica e a tradição com um design
verdadeiramente soberbo e inovador.
O Classis, produzido numa edição limitada a dez exemplares,
inspira-se na forma de um molinete e conta a saga das mais
importantes viagens de descoberta na história da navegação.
Cada uma das faces laterais presta homenagem a embarcações
famosas que desempenharam um papel de relevo nos destinos
do mundo. O ano de partida, as coordenadas dos pontos
de chegada mais relevantes, assim como a imagem de cada
barco foram gravados na caixa e cada nome foi embutido em
madeira de magnólia sobre um corpo de ébano de Macassar
magnificamente executado pela Andrew Winch Designs.
Os doze nomes e os seus percursos repetem‑se novamente
sobre o mapa de Mercator, representado sobre o mostrador
do relógio apoiado numa suspensão cardan. Além de ostentar
os elementos tradicionais de um puro cronómetro marítimo,
este design marcante e fora do comum conseguiu ainda
transformar o movimento num autêntico objet d´art que
testemunha o regresso de uma forma de arte que atualmente
poucos podem ambicionar recriar. O caso Thomas Mercer
mantem-se, até agora, como uma exceção no campo da
cronometria de precisão.

