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• Uma edição de uma única peça que conjuga os desafios técnicos com a mestria artesanal para 
realçar a constelação de Leão. 

• Três importantes complicações horológicas integradas no Calibre 2755 TMRCC: um tourbillon, um 
repetidor de minutos e um mapa celeste giratório.

• Um mostrador com gravura guilloché executada à mão, representando a constelação de Leão, 
cujas estrelas são representadas por diamantes em talha brilhante engastados. 

• Uma caixa em ouro branco de 18 quilates, engastada com 100 safiras em talha baguette no bisel, 
nas asas e na coroa.  

Genebra, 7 de abril de 2021 – A Vacheron Constantin apresenta o relógio Les Cabinotiers com repetição de 
minutos e mapa celeste da constelação de Leão, uma edição de uma única peça que adiciona a dimensão 
artística à proeza técnica do seu Calibre 2755 TMRCC. Os artesãos, engastadores e mestres guillocheurs da 
Manufactura decoraram um relógio  extraordinariamente complexo a partir de uma evocação criativa e original 
da constelação de Leão. Este novo modelo, apresentado por ocasião da Watches & Wonders 2021, enquadra-
se na temática da Maison para 2021: intitulada Classic with a Twist, realça a energia criativa da Vacheron 
Constantin, que se guia por uma identidade que enaltece o património e se atreve a dotá-lo de um toque 
inesperado. 

As observações dos primeiros astrónomos levaram-nos a reconhecer formas animais na configuração das 
constelações, incluindo a de um leão. Os artesãos da Vacheron Constantin inspiraram-se nessa figura para 
realçar a complicação astronómica deste exemplar único de Les Cabinotiers. Guilloché à mão, e engastada 
com diamantes para dar forma à constelação de Leão, a nobre criatura ergue-se majestosa no mostrador, 
emoldurado por uma caixa engastada com safiras em talha baguette. Esta interpretação artística e artesanal 
adiciona a dimensão artística às proezas técnicas do Calibre 2755 TMRCC, que reúne um dispositivo regulador do 
tourbillon, um repetidor de minutos, seguindo a grande tradição dos relógios de sonnerie da Maison, e um mapa 
celeste giratório. O relógio condensa toda a sua elegância numa caixa em ouro branco de 18 quilates, de 45 mm 
de diâmetro, e de apenas 15,1 mm de espessura, equipado com uma correia de aligátor azul-escuro, dotada de 
uma fivela em ouro engastada.
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A importância dos ofícios artesanais  
Já evidente com a presença de um tourbillon, a complexidade do relógio-joia Les Cabinotiers com 
repetição de minutos e mapa celeste da constelação do Leão é reforçada pela representação móvel 
do mapa celeste no fundo do relógio. Esta visão das constelações inspirou o motivo que decora o 
mostrador em opalina azul-escuro guilloché, realçado pelo cintilar da caixa embelezada com 100 
safiras em talha baguette engastadas nas asas, na coroa e no bisel.

A constelação de Leão é magnificamente representada no mostrador. A silhueta do felino, uma 
autêntica obra-prima do artesanato do guilloché, concebida nas oficinas da Vacheron Constantin, é 
composta por uma multidão de triângulos com motivos próprios. Dado que as máquinas de guilloché, 
manejadas pelas mãos experientes de hábeis artesãos, foram concebidas para gravar elementos 
decorativos geralmente circulares e geométricos, é fácil de compreender as dificuldades que se 
apresentam na representação de um leão formado por uma conjugação de polígonos cujas gravuras 
lineares projetam surpreendentes efeitos de profundidade. As estrelas que configuram a constelação 
são representadas por diamantes em talha brilhante que decoram o manto de pelo do grande felino.
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Um movimento excecional, o Calibre 2755 TMRCC  
O Calibre 2755 TMRCC, que aloja no total 413 peças no relógio-joia Les Cabinotiers com repetição 
de minutos e mapa celeste da constelação de Leão, reúne três complicações relojoeiras nos âmbitos 
técnico, astronómico e musical. 
 

Este movimento de carga manual com uma reserva de marcha de 58 horas é equipado com um  
tourbillon de um minuto, portador do pequeno ponteiro dos segundos. Inventado no início do século 
XIX, este dispositivo - que inclui o escape e o conjunto de pêndulo e mola dentro de uma gaiola móvel 
- foi concebido para anular o efeito da gravidade terrestre sobre o isocronismo do regulador, a fim de 
obter uma melhor precisão. Este tourbillon distingue-se pela sua gaiola em forma de Cruz de Malta, 
emblema da Vacheron Constantin desde 1880, e por uma barra de fixação, cujas delicadas operações 
de acabamento, que incluem a biselagem e o polimento manual, requerem 36 horas de trabalho.
 

O mapa celeste, que se exibe no verso do relógio num mostrador côncavo concebido para realçar o 
efeito de profundidade, oferece uma vista espetacular da Via Láctea e das constelações que surgem 
em tempo real, como se fossem observadas através de um  telescópio. Por uma questão de precisão, 
este mapa celeste efetua uma rotação completa num dia sideral. Tomando como ponto de referência 
uma estrela fixa no céu, o tempo que a Terra necessita para realizar uma rotação completa de 360°, 
ou seja, um dia sideral, é exatamente de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Uma vez que a Terra gira 
tanto sobre si mesma como à volta do Sol, demora cerca de quatro minutos menos do que um dia de 
calendário para encontrar o seu ponto de origem em relação à estrela de referência. Esta hora sideral 
pode ser lida no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no círculo de 24 horas, graduado em 
acréscimos de 10 minutos, em frente da data do dia que aparece num disco giratório com uma escala 
graduada a cada cinco dias. Esta indicação é essencial para ajustar corretamente o mapa celeste que 
gira sob o cristal de safira. O cristal de safira aloja também uma elipse descentrada que serve para 
destacar a posição exata das constelações no hemisfério norte no momento em que se consulta o 
relógio.
 

O relógio está equipado igualmente com um repetidor de minutos que permite fazer soar as horas, 
os quartos e minutos, de acordo com ajuste, se for essa a intenção. Para conceber este mecanismo 
de sonnerie particularmente complexo, controlado por uma peça deslizante alojada no centro da 
caixa, os engenheiros e os relojoeiros da Vacheron Constantin inspiraram-se no trabalho realizado no 
relógio La Tour de l'Île 2005, e, concretamente, no seu regulador de sonnerie centrípeta. Este sistema 
silencioso permite regular perfeitamente a duração das sequências musicais para obter um som 
distinto e harmonioso das notas para as horas, os quartos e os minutos, batendo com os  martelos nos 
gongos circulares.
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“Le Temps Céleste”  
Anualmente, o departamento Les Cabinotiers apresenta uma vasta gama de edições de uma única 
peça relacionadas com um tema importante para a Vacheron Constantin. 
O ano 2021 é dedicado ao Tempo Celeste – “Le Temps Céleste” -, com relógios que remontam às 
origens astronómicas da medição do tempo. 

Desde os primórdios das civilizações que o ciclo dos dias e das estações, a evolução das constelações 
no céu noturno, as fases da lua e os eclipses têm exercido uma fascinação quase mística. Ansiosos 
por desvendar os mistérios do universo, os primeiros seres humanos encontraram nos relatos 
mitológicos uma cosmogonia onde a lenda se aliava à poesia. Muito cedo, as primeiras mentes 
científicas tentaram decifrar os ritmos da Natureza e organizá-los de acordo com padrões previsíveis.

Destes cálculos, e com o surgimento da escrita, nasceram os primeiros calendários, antes mesmo 
de o sistema sexagesimal babilónico dar sentido à divisão física do tempo em unidades angulares. 
A Relojoaria tradicional é a herdeira direta desta abordagem rigorosa e científica, que se exprime hoje 
em dia nos relógios com representações do calendário, do mapa celeste, das fases da lua, das marés 
e das estações e, inclusivamente, do tempo civil, solar e sideral, com o respetivo diferencial. Porém, 
a Vacheron Constantin procurou transmitir a estes verdadeiros instrumentos de observação todo 
o encanto dos mitos fundadores através da subtileza do seu artesanato, do trabalho de guilloché e 
da gravura de motivos simbólicos, do brilho "estelar" das pedras engastadas. Esta nova gama Les 
Cabinotiers é a expressão de um excecional savoir-faire em matéria de relógios astronómicos, ao 
serviço da poesia do tempo.
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A Vacheron Constantin e os relógios astronómicos  
Os relógios astronómicos gozam de uma longa e rica tradição no seio da Maison. Os arquivos da 
Vacheron Constantin mencionam um primeiro calendário perpétuo com as fases da lua em 1884, 
incorporado num relógio de bolso em ouro amarelo, de face dupla, que pertence atualmente à coleção 
privada da Maison. Esta peça marcou o início da "epopeia" mecânica que adquire uma singular 
consistência na viragem do século. Em 1900, a Maison instalou uma oficina exclusivamente dedicada 
à montagem de relógios com complicações, que incluíam frequentemente funções astronómicas.  
A verdade é que surgiu um elevado número de encomendas de relógios com complicações, 
inclusivamente com grandes complicações. O calendário perpétuo aliou-se então a outras proezas 
técnicas, como as que enriqueciam um relógio de bolso de 1905, que incluía um  repetidor de minutos, 
um cronógrafo com ratrappante e um calendário perpétuo com fases e idade da lua.

Entregue em 1929, o relógio de bolso concebido para o rei Fouad I do Egito, com funções de 
cronógrafo, calendário perpétuo, grande e pequena sonnerie e repetição de minutos, é característico 
desta época dourada. Este excecional savoir-faire relojoeiro, aplicado posteriormente aos relógios de 
pulso, encontraria a sua maior expressão no Tour de l'Île, com as suas 16 complicações horológicas e 
astronómicas, concebido em 2005 por ocasião do 250.º aniversário da Maison. Incorpora um mapa 
celeste, uma complicação que se converteu numa especialidade da Vacheron Constantin. A referência 
57260, que conta com 57 complicações, apresenta igualmente um mapa celeste, acompanhado pelo 
tempo sideral e um calendário hebraico secular. Em 2017, a Vacheron Constantin voltou a inovar com o 
Calibre 3600, que aciona as indicações da hora civil, solar e do tempo sideral, este último sincronizado 
com uma representação móvel das constelações.

Les Cabinotiers: edições de uma única peça  
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito 
próprio, dedicado à personalização de relógios e às criações únicas. Esta tradição remonta ao 
século XVIII, época em que os mestres relojoeiros eram denominados cabinotiers e trabalhavam em 
oficinas banhadas de luz natural, conhecidas como cabinets, e que estavam localizadas nos andares 
superiores dos edifícios genebrinos. Das mãos destes ilustrados artesãos, abertos às novas ideias da 
Ilustração, nasceram excecionais instrumentos de relojoaria inspirados na astronomia, na engenharia 
mecânica e nas artes. Essa perícia, combinada com a experiência, que constitui a grande tradição 
relojoeira genebrina, corre nas veias da Vacheron Constantin desde 1755.
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Classic with a twist  
A criatividade da Vacheron Constantin manteve-se sempre em sintonia com o seu tempo, 
conjugando-a simultaneamente com a memória da Casa. Este código de elegância, assumido por 
cada relojoeiro artesão e designer ao longo dos anos e dos séculos, distingue o património e arrisca-
se na exploração do inesperado. Num equilíbrio entre virtuosismo técnico e refinamento estético, o 
encanto dos relógios da Vacheron Constantin consegue transpor as diferentes épocas permanecendo 
intacto. Porque a intemporalidade não se obtém simplesmente seguindo as convenções da relojoaria 
tradicional, cada criação tem um toque de audácia que se revela nos mais pequenos pormenores. 
Visualizações especiais, indicações descentradas, biselado específico de todas as peças, acabamento 
artesanal e a complexidade de um mecanismo são apenas alguns exemplos desta perícia. O resultado 
de tudo isto oferece-nos um campo de expressão muito pessoal no qual convergem a técnica e o 
estilo numa subtil harmonia entre o convencional e o atípico. 
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Resumo  
O relógio-joia Les Cabinotiers tourbillon com repetição de minutos e mapa celeste da constelação de 
Leão reúne um regulador tourbillon, um repetidor de minutos, seguindo a grande tradição dos relógios 
de sonnerie da Maison e um mapa celeste giratório. A este desafio técnico une-se a poesia do tempo 
manifestada através dos ofícios artesanais. Estes revelam-se no engaste da caixa em ouro branco de 
18 quilates, de 45 mm, decorada com 100 safiras em talha baguette, engastadas nas asas, na coroa 
e no bisel. O mostrador em opalina azul, tom sobre tom, oferece uma representação simbólica da 
constelação de Leão. Obra-prima da técnica de guilloché executada à mão nas oficinas da Vacheron 
Constantin, a silhueta do felino é composta por uma  infinidade de formas geométricas com motivos 
próprios. A constelação de Leão é realçada pelos  diamantes em talha brilhante que decoram o manto 
de pelo do grande felino.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers 
Relógio-jóia com repetição de minutos e mapa celeste da constelação de Leão 

Referência 9737C/000G-005C
 
Calibre 2755 TMRCC
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin  
 Mecânico, carga manual
 33,90 mm (14¾’’’) de diâmetro, 9,40 mm de espessura
 Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18,000 alternâncias hora)   
 413 peças 
 38 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos
 Pequeno ponteiro dos segundos às 6 horas na gaiola do tourbillon 
 Tourbillon
 Repetidor de minutos
 Mapa celeste

Caixa Ouro branco de 18 quilates, engastada com 60 safiras em talha baguette no bisel (3,8 quilates, 
aproximadamente), 24 safiras em talha baguette nas asas (1,9 quilates, aproximadamente) e 16 safiras em 
talha baguette na coroa (0,3 quilates, aproximadamente ), 45 mm de diâmetro, 15,10 mm de espessura

Mostradores 
(frontal e posterior) Ouro branco de 18 quilates, mostrador em opalina azul-escuro, constelação de Leão guilloché à mão 
 Índices horários engastados com 9 diamantes em talha brilhante (0,03 quilates, aproximadamente)
 Ponteiros em ouro branco de 18 quilates

Correia Pele de aligátor Mississippiensis azul-escuro com forro interior em pele de   aligátor, cosida à mão, 
acabamento artesanal, grandes escamas quadradas  

Fecho Fivela em ouro branco de 18 quilates engastada com 16 safiras em talha baguette (aproximadamente 
1 quilate), Fecho de báscula em ouro branco de 18 quilates, engastado com 16 safiras em talha baguette 
(1,10 quilates, aproximadamente)

Caixa de apresentação Modelo Les Cabinotiers 

Peça única
No fundo da caixa observam-se as inscrições gravadas “Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “AC” 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix,  Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à 

sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças 

ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

