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• Edição de uma única peça com indicação do tipo regulador  

• Movimento da Manufatura, o Calibre 2460 RQP

• Calendário perpétuo com fases da lua de precisão

• Artesanato artístico que realça a natureza técnica do relógio 

Genebra, 7 de abril de 2021 – A Vacheron Constantin apresenta uma edição com uma única peça, o relógio Les 
Cabinotiers, com indicação do tipo regulador e calendário perpétuo com fases da lua de precisão, acionado pelo 
Calibre 2460 RQP da Manufatura. Com pedras preciosas engastadas no bisel e no mostrador delicadamente 
guilloché, este modelo conjuga um formato que permite a visualização da técnica com uma elegante leitura do 
tempo. Este novo modelo, apresentado por ocasião da Watches & Wonders 2021, enquadra-se na temática da 
Maison para 2021: intitulada Classic with a Twist, destaca a energia criativa da Vacheron Constantin, guiada por 
uma identidade que enaltece o património e que se atreve a conferir-lhe ao mesmo tempo um toque inesperado.

Os relógios com indicação do tipo regulador relembram os relógios de precisão concebidos para os astrónomos 
há mais de 200 anos. Este conceito foi retomado para a criação desta edição de um único relógio Les Cabinotiers 
Regulador com Calendário perpétuo - Moonlight Jewellery Sapphire, cujas referências astronómicas são 
salientadas por uma função de calendário perpétuo com fases da lua de precisão. Estas complicações de 
Alta Relojoaria são aqui sublinhadas pelos artesãos da Manufatura. Para conferir profundidade ao mostrador 
guilloché delicadamente gravado à mão, as orlas cintilantes de diamantes e safira refletem o bisel engastado 
com diamantes, através de uma alternância que realça elegantemente as diferentes indicações horárias e 
astronómicas.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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A precisão dos relógios do tipo regulador  
A edição do relógio Les Cabinotiers Regulador com Calendário perpétuo - Moonlight Jewellery Sapphire, 
distingue-se imediatamente pela sua indicação do tipo regulador. Acionado pelo Calibre 2460 RQP automático, 
este relógio  permite uma leitura separada dos minutos, por meio de um ponteiro central, e das horas, num 
mostrador posicionado às 12 horas.

Esta forma de indicar a hora mediante marcadores não coaxiais remonta ao final  do século XVII. Graças às 
suas observações do céu e do trajeto dos corpos celestes, os astrónomos tomaram rapidamente consciência 
da necessidade de terem ao seu dispor instrumentos de medição do tempo que fossem fiáveis e regulares. 
Para satisfazer esta necessidade, os relojoeiros desenvolveram relógios reguladores, também conhecidos 
como “relógios-mestres”, que eram utilizados como relógios de referência. A extrema precisão destes relógios 
provinha dos pêndulos bimetálicos utilizados para compensar o efeito das variações de temperatura. Além disso, 
visto oferecerem uma visualização das horas e dos segundos em contadores separados, juntamente com um 
ponteiro central para os minutos, permitia uma leitura clara e precisa das indicações horárias.

Esta invenção mecânica não foi esquecida com a chegada dos relógios de bolso, aos quais se seguiram os 
relógios de pulso, tendo beneficiado de preferência na escolha pela sua originalidade e extrema legibilidade da 
sua indicação. O relógio Les Cabinotiers Regulador com Calendário perpétuo - Moonlight Jewellery Sapphire 
evidencia esta opção, que é reforçada com um calendário perpétuo com as fases da lua de precisão, em 
homenagem às origens astronómicas dos reguladores. Em vez do pequeno ponteiro dos segundos, o contador 
às 6 horas serve para indicar a data e as fases da lua.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Domínio das funções astronómicas  
Ao longo das diversas épocas, recorria-se à lua para medir o decorrer do tempo, especialmente a passagem 
dos meses e o cálculo das semanas. Partindo destas primeiras observações astronómicas, os relojoeiros 
reconheceram imediatamente a vantagem de adicionar uma indicação das fases da lua ao mostrador dos seus 
relógios. Através de uma evocação poética das leis planetárias, são igualmente testemunhas de uma enorme 
mestria técnica na sua representação horológica, enquadrando-se na perspetiva mais  global de um calendário 
perpétuo.

A dificuldade mecânica inerente às fases da lua é uma consequência da duração de um ciclo lunar - ou seja, 29 
dias, 12 horas, 44 minutos, 2,8 segundos (29,5305881 dias) -  que deve ser regulada por movimentos baseados 
num sistema sexagesimal. Para tal, a solução mais comum é arredondar os ciclos lunares para 29,5 dias, o que 
permite ativar as fases da lua através de uma engrenagem de 59 dentes com dois ciclos lunares, uma solução 
que produz uma discrepância de, aproximadamente, um dia a cada 32 meses. Mais complexo, contudo, mais 
preciso, o sistema baseado numa engrenagem de 135 dentes origina o que é conhecido como indicação 
astronómica de precisão das fases da lua, cujo desvio é de apenas um dia a cada 122 anos e 46 dias.

Foi precisamente este dispositivo que se integrou no calendário perpétuo do Calibre 2460 RQP, com uma reserva 
de energia de 40 horas. Este calendário perpétuo, que se ajusta aos caprichos do calendário gregoriano e não 
requer qualquer ajuste até ao ano 2100, distingue-se neste relógio pela indicação dos dias e meses através das 
aberturas localizadas de cada lado do mostrador das horas, que por sua vez tem a indicação do ano bissexto às 4 
horas. A data é indicada por um ponteiro e as fases da lua aparecem num submostrador às 6 horas. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Artes e criatividade   
Ilustrando na perfeição o espírito criativo da Vacheron Constantin, esta edição de uma  única peça passou pelas 
mãos experientes dos artesãos que lhe conferiram uma beleza extraordinária. Num mostrador sobrevoado por 
ponteiros em ouro branco, o guillocheur concebeu um delicado design em espiral, realçado por uma fileira de 44 
diamantes em talha baguette que rodeiam o bisel. O mostrador prateado é igualmente engastado com um friso 
de pedras preciosas voltado para a minuteria ao estilo caminho-de-ferro, uma orla composta de 36 diamantes 
em talha baguette, alternando com 10 safiras posicionadas a cada cinco minutos. O brilho das safiras é ainda mais 
acentuado pelos dois submostradores das horas e das fases da lua, que adotam a mesma tonalidade azul-noite.

A distinção deste relógio com a sua caixa de 42 mm, em ouro branco de 18 quilates, é percetível nos minuciosos 
acabamentos à mão que decoram o movimento. O fundo de safira do relógio revela o delicado granulado circular 
da placa com pontes com motivos Côtes de Genève, bem como o subtil guilloché da massa oscilante em ouro 5N, 
de 18 quilates. O relógio Les Cabinotiers Regulador com Calendário perpétuo - Moonlight Jewellery Sapphire vem 
equipado com uma correia de pele de aligátor azul escuro, com fivela de ouro de 18 quilates, com um contorno 
inspirado na forma da Cruz de Malta, adornada com 12 diamantes da talha baguette.

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

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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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 tornou 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, flui pelas veias da Vacheron Constantin 
desde 1755.

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

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Resumo  
A edição de uma única peça do relógio Les Cabinotiers Regulador com Calendário perpétuo - Moonlight Jewellery 
Sapphire distingue-se pela sua indicação do tipo regulador. No final do século XVII, os relógios reguladores já 
eram utilizados como relógios de referência nas oficinas de Relojoaria, devido à precisão e legibilidade da sua 
indicação, dissociada dos minutos mediante um ponteiro central e das horas, por um mostrador posicionado às 
12 horas. Acionado pelo calibre automático 2460 RQP, este relógio é igualmente equipado com um calendário 
perpétuo. Uma complicação que acompanha os caprichos do calendário gregoriano sem necessidade de 
qualquer correção até ao ano 2100, e que, neste modelo, se caracteriza pela indicação dos dias e dos meses 
nas aberturas situadas em ambos os lados do mostrador das horas e pela indicação do ano bissexto às 4 horas. 
A data é indicada por um ponteiro posicionado às 6 horas num contador cujo centro é dedicado à indicação de 
precisão das fases da lua. Trata-se de um relógio-joia concebido pelas mãos experientes dos artesãos, com um 
bisel finamente engastado e um mostrador delicadamente guilloché.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers 
Regulador de calendário perpétuo – Moonlight Jewellery Sapphire

Referência 4007C/000G-B709
 
Calibre 2460 RQP
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin  
 Mecânico, automático
 31 mm de diâmetro, 6,05 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias hora)   
 237 peças 
 27 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações Horas e minutos
 Calendário perpétuo (dia, mês, data e ano bissexto)
 Fases da lua de precisão

Caixa Ouro branco de 18 quilates, bisel engastado com 44 diamantes talha baguette 
 (2,9 quilates, aproximadamente)
 42 mm de diâmetro, 11,80 mm de espessura

Mostrador Mostrador prateado guilloché à mão, decorado com espiral, engastado com 36 diamantes 
 em talha baguette (0,6 quilates) e 10 safiras (0,2 quilates)
 Ponteiros em ouro branco de 18 quilates

Correia Pele de aligátor Mississippiensis azul escuro, com forro interior em pele de aligátor, 
 cosido à mão, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas 
Fecho Fecho ardillón em ouro branco de 18 quilates, engastado com 12 diamantes em talha baguette 
 (1,1 quilates, aproximadamente)

Caixa de apresentação Modelo Les Cabinotiers 

Peça de um único exemplar
No fundo da caixa pode-se observar as gravuras “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/

