
 

Fabrica Independente de Relógios Suíços desde 1922 

A História da ZENO-WATCH BASEL 
  

Tudo começou numa casa idílica em La Chaux-de-Fonds, onde Jules Godat havia 
instalado uma modesta oficina. Tal como muitos relojoeiros da sua época, passava os meses frios do Inverno 

como trabalhador sazonal. Em 1868, estabeleceu o seu próprio negócio e, ao fazê-lo,  
criou os alicerces para a produção de relógios ZENO tal como a conhecemos actualmente. Na sua pequena 

oficina, criava relógios de bolso em prata. Depois da morte de Jules Godat, a produção foi convertida no fabrico 
de relógios para os caminhos de ferro. Em 1900, a oficina foi aumentada e equipada com energia eléctrica para 

alimentar as máquinas. 
  

  
Em 1920, André-Charles Eigeldinger assumiu o controlo da produção de relógios de Godat. Especializou-se 

no fabrico de relógios de observação para fins militares, relógios com aro de régua e relógios de bolso 
em prata, ouro e platina. Em 1922, Eigeldinger & Sons registou a marca ZENO. 

O nome é uma alusão ao filósofo grego Zeno e significa presente de Zeus ou presente dos deuses. 
  

No fabrico dos relógios ZENO, é exercido todo o cuidado no fabrico de instrumentos de medição 
do tempo de alta qualidade, com uma boa relação custo/benefício. Desde 1922, os relojoeiros 

da ZENO fabricam peças individuais com uma personalidade proeminente, 
um carácter distinto e uma beleza intemporal. 

  

 
  

A procura por relógios de pulso aumentou constantemente e, nos anos intercalares às guerras, a produção foi 
convertida para relógios de pulso. Os primeiros relógios de pulso ZENO foram fabricados em ouro e 

destinavam-se exclusivamente à exportação. 
 

Em 1937, para marcar o 15º aniversário da marca ZENO, foram fabricados os primeiros relógios com uma 
função de paragem integral e um telémetro acústico. Em 1949, ZENO participou, pela primeira vez, na feira de 
relojoaria suíça em Basel. Nos anos que se seguiram, os engenheiros da ZENO desenvolveram vários modelos 
de relógios digitais, relógios pendentes para enfermeiras e relógios de pulso para os rapazes, até que em 1960, 
a produção mudou-se temporariamente para as oficinas de Atteslander, em Biel, onde foram desenvolvidos os 

primeiros relógios com piloto mecânico. 
  

O ritmo rápido do progresso traz mudanças constantes às nossas vidas. Mas, nas oficinas dos relógios ZENO, 
os relógios de pulso mecânicos e de bolso continuam a ser fabricados com as técnicas tradicionais, com uma 

excepcional calma e concentração de relojoeiros de imensa experiência. 
Durante mais de oitenta anos, os relógios ZENO têm sido fabricados, principalmente, à mão. 

  



  

www.zeno-watch-basel.com 

ZENO e Basileia  Em 1966, Felix W. Huber desenvolveu o primeiro relógio ZENO mecânico, que deu o  
impulso para todos os futuros modelos ZENO. Quando a empresa foi adquirida pela família Huber, 
a montagem de relógios de pulso e o departamento de assistência foram transferidos para Basileia,  

na margem do rio Reno. As primeiras criações em Basileia incluíram o primeiro relógio de mergulho com vácuo, 
o “Compressor”, que foi lançado em 1969 na Feira de Relógios e Joalharia. Para além do fabrico interno, 

a família Huber assumiu a representação comercial em toda a Suíça.  
  

Tal como no caso do fabrico dos primeiros relógios em 1868, a ZENO-WATCH BASEL continua 
a definir elevados padrões através do fabrico de instrumentos de medição de alta qualidade, 
com o seu carácter distintivo e elegância intemporal. Devemos à energia de Felix W. Huber 

o facto de que mais de cem novas criações de relógios são desenvolvidas todos os anos e são, 
frequentemente, fabricadas em séries extremamente reduzidas, tendo por base os modelos 

originais. Estes são instrumentos de medição do tempo de precisão mecânica, que combinam 
um trabalho tradicional, a tecnologia e o design ao mais alto nível. 

  

      
  

Uma vez que não era fácil encontrar pessoal suficientemente qualificado na região de Basileia, numa primeira 
fase, foi procurada a cooperação com outras oficinas relojoeiras. Os relógios de bolso ZENO têm sido 

produzidos no soalheiro cantão de Ticino desde 1975, local onde também se imprimem os mostradores. 
Os modernos relógios Quartz são fabricados, principalmente, na região de La Chaux-de-Fonds e Neuchâtel. 

Com a nova adição dos primeiros relógios de piloto em 1965, a ZENO celebra o renascimento de um verdadeiro 
grande clássico. Os relógios de pulso da mais recente colecção Air Force continuam a grande tradição do 

fabrico de relógios de pilotos profissionais. Estas peças mecânicas destinam-se a conhecedores e apreciadores 
de um design intemporal e de uma relação custo/benefício transparente. A Zeno não investe em publicidade, 

mas sim no produto.  
  

Experimente a qualidade, o amor pelo detalhe e a mão-de-obra especializada com a qual as diferentes 
matérias-primas são trabalhadas. Convidamo-lo a visitar uma loja perto de si para que conheça pessoalmente a 
nossa colecção. Agradecemos o seu interesse pelos nossos relógios e esperamos que aprecie as nossas peças 

fabricadas com tanto cuidado. Passaremos, com todo o gosto, as suas perguntas ao nosso representante 
regional. Contacte-nos para obter mais informações e sugestões. 

  

      
  


