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• Inventados no final do século XVII, os relógios com sonnerie colocam a sua complexidade mecânica ao serviço 
de autênticos instrumentos musicais.

• Jean-Marc Vacheron criou um relógio com sonnerie para o seu projeto final de graduação como relojoeiro no final 
da década de 1740, ainda antes de fundar a Maison que ostenta o seu nome. 

• A primeira referência conhecida de um relógio com sonnerie da Vacheron Constantin nos registos de produção 
remonta a 1806, um relógio de bolso em ouro com repetição de quartos.

• Há dois séculos e meio que a Maison é conhecida pelos seus relógios com indicações sonoras e mecanismos 
ultraplanos.

Genebra, 27 de setembro – Os relógios com sonnerie, inventados no final do século XVII para indicar a hora durante a noite, 
representam uma complicação relojoeira simultaneamente íntima, pela intensa emoção que suscitam, e poética, porque 
transmitem uma expressão melódica do tempo. Outra particularidade a destacar reside no facto de, embora com ausência 
de funções adicionais, pouco se distinguirem esteticamente dos relógios clássicos de dois ou três ponteiros, apesar da sua 
enorme complexidade mecânica. Desde o início, a Vacheron Constantin tem demonstrado uma reconhecida experiência no 
âmbito dos relógios com sonnerie.

1. Relógio de bolso com repetição musical de quartos em ouro rosa (Ref. Inv. 10468) – 1816 
2. Relógio de pulso referência 3620 « Don Pancho » em ouro amarelo (Ref. 3620) – 1935 
3. Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Homenagem a Johannes Vermeer em ouro amarelo – 2021

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/
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Primeiro relógio com grande e pequena sonnerie Ref. Inv. 10715) - 1827 

A origem dos relógios com sonnerie
No universo da relojoaria, os relógios com sonnerie são habitualmente considerados obras-primas que conjugam a ciência 
mecânica com as qualidades sonoras dos instrumentos musicais, com o intuito de converter a passagem do tempo em sons, 
nomeadamente em melodias. Numa época em que a eletricidade ainda era uma palavra completamente desconhecida, os 
relógios com sonnerie surgiram por uma razão prática: para indicar as horas no escuro. Dos relógios de repetição mais antigos, 
o primeiro a surgir foi o relógio de repetição de quartos, desenvolvido no final do século XVII. Isto foi possível graças à invenção 
em 1675 da espiral, que assegurou uma maior precisão, assim como a introdução do ponteiro dos minutos. Os relógios já não 
indicavam apenas as horas, mas também os minutos ou, pelo menos, os quartos. Isto permitiu aos relojoeiros concentrarem-
se na sua utilização no escuro, um desafio aceite pela Vacheron Constantin que já se tinha distinguido em 1819 com um relógio 
de repetição de quartos, que dispunha igualmente de um ponteiro morto dos segundos independente.

Embora os primeiros relógios com repetição de minutos tenham sido fabricados na Alemanha por volta de 1710, foram 
aperfeiçoados no final do século substituindo os sinos sem badalos por molas de gongos. A utilização destas pás circulares, 
que se podem observar nos relógios com sonnerie contemporâneos, serviu para reduzir consideravelmente a espessura 
das caixas e para obter um som mais claro. Uma habilidade perfeitamente dominada pela Vacheron Constantin, cujos 
registos mencionam a existência do primeiro relógio com repetição em 1806. Foram necessárias mais duas décadas para 
que surgissem os relógios com Grande Sonnerie, considerados como os expoentes máximos dos relógios com indicações 
sonoras. Em 1827, a Maison apresentou o primeiro relógio com Grande e Pequena Sonnerie. A relojoaria atingiu um novo 
apogeu com estes modelos, muito apreciados tanto pelos aristocratas como pelos burgueses, e que continuaram a ser 
muitos invulgares porque eram extremamente difíceis de produzir. A invenção dos fósforos em 1845 (e o seu contributo para 
a visibilidade noturna) tornou a produção destes impressionantes relógios ainda mais invulgar, reforçando a sua auréola de 
relógios míticos.

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/
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Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

Referência 57260 - 2015

O repetidor de minutos, uma complicação noturna

Um relógio repetidor é equipado com um mecanismo que indica as horas a pedido. Esta situação contrasta com o conceito 
de “sonnerie à passagem", que se ativa automaticamente com a passagem das horas ou dos quartos, à semelhança de um 
relógio. Num repetidor de minutos tradicional, dois martelos batem nos gongos com sons diferentes, indicando as horas 
com notas graves, os quartos com uma nota duplamente aguda e grave e, por último, os minutos com notas agudas. Este 
mecanismo é constituído por uma peça de fecho, um barrilete e um sistema de regulação, geralmente independente do 
mecanismo do relógio. A ativação do fecho deslizante faz com que uma cremalheira acione a mola do barrilete da sonnerie, 
que por sua vez fica pronta para ser utilizada. Uma vez libertada, a energia é transmitida através de um sistema de rodas, 
regulado por meio de um pêndulo para manter um ritmo constante da sonnerie.

O mecanismo com sonnerie consiste num sistema de memória mecânica, juntamente com martelos e gongos. Quando se dá 
corda ao barrilete, o fecho deslizante liberta simultaneamente três fusos que recolhem a informação das horas, dos quartos 
e dos minutos. Estes cames em caracol, que giram sob a forma de espiral, servem para ajustar o número das pancadas dadas 
pelos martelos. O primeiro came, para as horas, tem 12 passos, o segundo quatro passos para os quartos e, o último, em forma 
de estrela, apresenta 14 passos, em cada um dos quatro ramos para os minutos entre cada quarto. Ao mesmo tempo que 
recolhem a informação do caracol, os apalpadores posicionam as cremalheiras ou forquilhas na outra extremidade do braço, 
a uma distância que permite, uma vez libertados, ativar os martelos de uma forma correspondente ao número correto de 
pancadas, um dedo por pancada.

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/
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Les Cabinotiers Symphonia Grande sonnerie – A sexta sinfonia - 2019

Mecanismos Grande Sonnerie, uma questão de energia

A Grande Sonnerie é uma das complicações relojoeiras mais difíceis de realizar. A sua característica distintiva consiste 
na capacidade de dar as horas e os quartos como recordatório da hora a cada quarto. A maioria destes relógios dispõe 
igualmente de uma função de pequena sonnerie, sem recordatório da hora a cada quarto, e uma função de silêncio que serve 
para deter o ballet mecânico dos martelos. O carrilhão de Westminster, o mais complexo dos mecanismos da grande sonnerie, 
refere-se à melodia dos sinos do Big Ben – a torre do relógio situada na extremidade norte do edifício do Parlamento britânico 
em Londres -, que consta de quatro compassos de quatro notas cada um, tocadas a diferentes frequências. O dispositivo 
requer, portanto, um maior número de gongos e martelos - de quatro ou inclusivamente cinco nos modelos mais melódicos. 

O princípio mecânico dos relógios de grande sonnerie é essencialmente o mesmo que o de um repetidor de minutos. Este 
último complementa normalmente os mecanismos de grande e pequena sonnerie. A principal diferença reside na gestão da 
energia. Ao invés dos mecanismos repetidores, que têm um fecho deslizante que serve para enrolar a mola a cada solicitação, 
os modelos de Grande Sonnerie devem utilizar a força do movimento para dar a hora 96 vezes por dia. Esta exigência é tanto 
mais delicada, quanto se trata de ativar os martelos para baterem nos gongos, com um impacto suficiente para que esta 
operação - repetida 366 vezes por dia - seja audível da forma mais claramente possível. É por este motivo que estes relógios 
são equipados normalmente com dois barriletes, um para o movimento e outro para a sonnerie. 

A qualidade do som de um relógio com sonnerie depende de múltiplos fatores, tais como a forma e a orientação dos martelos, 
o material, o comprimento e a forma dos gongos, assim como o seu ponto de fixação no relógio. Outros elementos decisivos 
a ter em conta são o material e a estrutura da caixa, que pode conter uma câmara de ressonância ou, inclusivamente, 
apresentar aberturas no fundo ou uma rede metálica concebida para melhorar a propagação do som. Por último, é a mestria 
do relojoeiro e os seus conhecimentos empíricos que marcam a diferença. Encarregado de ajustar as pates que compõem o 
movimento, de afinar o dispositivo musical, de decorar cada componente individualmente e de montar o calibre várias vezes 
até obter um resultado perfeito, a sua perícia é insubstituível. Dado que esta qualidade sonora ajuda a definir a personalidade 
de um relógio, a Vacheron Constantin encomendou aos estúdios Abbey Road, em 2019, a realização de uma gravação sonora, 
única para cada um dos modelos que compõem a sua gama “La Musique du Temps®”. Pela primeira vez, estes relógios 
repetidores receberam uma impressão sonora única, gravada e certificada pelos estúdios Abbey Road.

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/
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Relógio de bolso com repetição de quartos e ponteiro morto de segundos em ouro vermelho 
(Ref. Inv. 12085) – 1819 

A Vacheron Constantin e os relógios com sonnerie: 
uma reputação precoce
Os relógios com sonnerie fazem parte do património da Vacheron Constantin desde o seu início. No final da sua aprendizagem, 
que começou em 1744, Jean-Marc Vacheron teve de fabricar um relógio com alarme portátil como parte do seu projeto final, 
um requisito prévio naquela época para ser admitido na profissão de relojoeiro. Terá sido por isso que a Maison revelou mais 
tarde uma especial inclinação pelos relógios com indicações sonoras, incluindo relógios repetidores e modelos de grande 
sonnerie juntamente com os relógios com alarme? Em qualquer caso, ao longo dos seus 266 anos, a Vacheron Constantin 
desenvolveu uma paixão e, por conseguinte, uma reconhecida perícia na criação destas complicações, consideradas como 
a consagração da arte relojoeira. Em consonância com a sua preocupação pela elegância, a Maison colocou a sua experiência 
relojoeira ao serviço dos movimentos ultraplanos, uma dificuldade técnica adicional na criação destes relógios e dos relógios 
excecionais com complicações extremamente sofisticadas. 

As oficinas da Maison participaram assim na criação das primeiras gerações de relógios repetidores, e os registos da empresa 
apresentam uma primeira referência que data de 1806.  As crónicas de Charles Constantin (1887-1954) mencionam que, em 
1811, a Maison entregou em França "bonitos relógios musicais de repetição" com o "mais fino artesanato, que tocam duas 
melodias a pedido e a desejo". A partir desse momento, a reputação da Vacheron Constantin consolidou-se no que concerne 
ao fabrico deste tipo de modelos. Tal como se depreende da correspondência patente nos seus arquivos, na segunda metade 
do século XIX e no início do século XX, a Maison recebia regularmente encomendas de relógios com sonnerie por parte de 
clientes de prestígio como a Rainha da Roménia ou a Infanta Isabel. Estas criações incluíam também modelos de Grande 
Sonnerie, como o relógio de 1827 da coleção privada da Vacheron Constantin.

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/
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Grandes complicações com sonnerie
O advento do relógio de pulso não diminuiu o desejo dos clientes por modelos de bolso capazes de indicar as horas. Contudo, 
a procura tornou-se mais complicada uma vez que a Vacheron Constantin desenvolveu uma perícia especial em relógios de 
grande complexidade. Vários relógios excecionais marcam a história da Maison, que vivenciou uma autêntica era dourada no 
início do século XX. Entre eles, podemos salientar o relógio encomendado pela colónia suíça no Egito e apresentado ao Rei 
Fouad em 1929, bem como o adquirido em 1946 pelo seu filho, o Rei Faruk, através do seu cunhado, após uma visita à Suíça. 
Esta obra-prima em ouro amarelo necessitou de cinco anos de desenvolvimento devido às suas 14 complicações, incluindo 
uma repetição de minutos com carrilhão e um mecanismo de grande e pequena sonnerie equipado com três gongos, assim 
como um despertador, um cronógrafo rattrapante, um calendário perpétuo e uma indicação das fases e idade da lua. 
Dois anos mais tarde, a Vacheron Constantin cumpriu outra importante encomenda do Conde Guy du Boisrouvray, um 
grande relógio em ouro amarelo com uma caixa do tipo savonnette equipada com um mecanismo repetidor de minutos e 
três gongos com alarme, calendário perpétuo e cronógrafo rattrapante. Até 2015, este foi o terceiro relógio mais 
complicado produzido pela Vacheron Constantin.

Em 2005, por ocasião do seu quarto de milénio, a Maison apresentou o relógio de pulso Tour de l'Île, uma estreia mundial com 
16 complicações, impulsionadas por 834 componentes, que se podiam ler num ecrã de dupla face. Em 2015, por ocasião do 
seu 260.º aniversário, a Vacheron Constantin apresentou a Referência 57260, o relógio mais complicado do mundo com as 
suas 57 funções à data. Entre as numerosas funções horárias, de calendário e astronómicas destes dois relógios, a sonnerie 
ocupa um lugar de destaque sob a forma de repetição de minutos, complementada na Referência 57260 por um mecanismo 
de grande e pequena sonnerie, com o carrilhão de Westminster a tocar cinco gongos e uma função de alarme.

A inclinação secular da Manufatura pelos relógios ultracomplicados perpetua-se especialmente no departamento Les 
Cabinotiers, que é responsável pelas peças únicas e pelos relógios feitos por encomenda na Vacheron Constantin. Ao 
longo dos anos, Les Cabinotiers conceberam modelos com funções surpreendentes, como é o caso do relógio de pulso 
Astronómica, em 2014, com as suas 15 complicações que conjugam uma repetição de minutos e um tourbillon com indicações 
do tipo astronómico. Em 2020, os mestres relojoeiros do departamento de Les Cabinotiers desenvolveram vários relógios 
únicos com sonnerie sob o tema "La Musique du Temps". Entre eles, o relógio Symphonia Grande Sonnerie - The Sixth 
Symphony, cuja carrure apresenta uma gravura em baixo-relevo de uma partitura musical da Sexta Sinfonia de Beethoven. 
Este modelo reflete o Symphonia Grande Sonnerie 1860 lançado em 2017, o primeiro relógio de pulso Grande Sonnerie da 
história da Vacheron Constantin. Para este último modelo, a proeza consistiu em reunir os 727 componentes do movimento 
grande sonnerie e de repetição de minutos num calibre de 37 mm de diâmetro e 9,1 mm de espessura.

1. Relógio de bolso oferecido a Sua Majestade 
o  Rei Fouad I (ref. Inv. 11294) - 1929 

2. Relógio com caixa grande do tipo savonnette 
em ouro amarelo, encomendado pelo Conde 
Guy du Boisrouvray - 1948

3. Relógio de pulso Tour de l’Île em ouro rosa 
(Ref. Inv. 11474) – 2005 

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/


8

1

3

2

4

Sinopse

A origem dos relógios com sonnerie

O repetidor de minutos, uma complicação 
noturna

Mecanismos Grande Sonnerie, uma 
questão de energia

A Vacheron Constantin e os relógios com 
sonnerie: uma reputação precoce

Grandes complicações com sonnerie

Recordes de finura

Relógios-joia e com sonnerie

Primeiro plano de alguns modelos

Alta Relojoaria
Relógios com sonnerie

1.  Relógio de pulso referência 4261 (Ref. Inv. 11420) - Início de 1940
2.  Relógio de pulso referência 30010 - Anos 1990
3.  Relógio de pulso Patrimony Traditionnelle (Ref. 80172) - 2007
4.  Relógio de pulso Patrimony Contemporaine (Ref. 30110) - 2013

Recordes de finura

A referência 4261 representa um marco importante no desenvolvimento dos relógios com sonnerie de minutos da Maison. 
Com esta criação no início da década de 1940, a Vacheron Constantin não só enfrentou o desafio técnico de uma repetição 
de minutos, como também tentou criar um calibre ultraplano de apenas 3,28 mm de espessura. Com uma caixa de 5,25 mm 
de espessura e 36 mm de diâmetro, juntamente com as asas em forma de gota, esta criação é um dos lendários relógios da 
marca, dos quais se produziram menos de 40 peças.  

Nos anos 90, a empresa inspirou-se na Referência 4261 para conceber um novo modelo equipado com o Calibre 1755, com 
uma repetição de minutos igualmente fina, isto é, de 3,28 mm de espessura (Referência 30010), também disponível com 
um módulo de calendário perpétuo (Referência 30020) ou numa versão esqueletizada (Referência 30030). Apenas foram 
produzidos 200 relógios destas três referências, o que culminou com um recorde mundial para o movimento 1755 - o mais 
plano da sua categoria nessa altura.

Em 2007, antes de voltar a distinguir-se no âmbito dos relógios ultraplanos com sonnerie, a Vacheron Constantin apresentou 
o Patrimony Traditionnelle Calibre 2755, inspirado na investigação realizada para o relógio Tour de l'Île, em 2005. Este relógio 
com tourbillon, que incorpora também um calendário perpétuo, é o primeiro repetidor de minutos da Vacheron Constantin que 
dispõe de um regulador de sonnerie centrípeta perfeitamente silencioso que equilibra a cadência das pancadas dos martelos. 
Este engenhoso sistema consta de dois pesos idealizados para atuar como freio no eixo de rotação do regulador, equilibrando 
assim a energia da mola do barrilete.

Esta invenção reflete-se no movimento do Patrimony Contemporâneo Calibre 1731, que estabeleceu um novo recorde de 
finura em 2013, alojado numa caixa de 41 mm e 8,09 mm de espessura. Equipado com uma reserva de marcha de 65 horas, 
este movimento repetidor de minutos, fruto de quatro anos de desenvolvimento, era levemente mais volumoso do que o seu 
predecessor, com 3,90 mm, face aos 3,28 mm do Calibre 1755 apresentado em 1992.

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/


9

Sinopse

A origem dos relógios com sonnerie

O repetidor de minutos, uma complicação 
noturna

Mecanismos Grande Sonnerie, uma 
questão de energia

A Vacheron Constantin e os relógios com 
sonnerie: uma reputação precoce

Grandes complicações com sonnerie

Recordes de finura

Relógios-joia e com sonnerie

Primeiro plano de alguns modelos

Alta Relojoaria
Relógios com sonnerie

Relógio de bolso com repetição musical de quartos em ouro amarelo (Ref. Inv. 10468) – 1816 

Relógios-joia e com sonnerie

Quase todos os relógios com sonnerie contemporâneos apresentam proporções generosas em termos de diâmetro, para 
que a caixa possa cumprir melhor a sua função de caixa-de-ressonância. Este requisito faz com que estes modelos não se 
adaptem perfeitamente aos pulsos femininos e, por conseguinte, sejam mais admirados pelos colecionadores masculinos.

Contudo, nem sempre foi assim no mundo dos relógios de bolso, ou seja, dos primeiros relógios repetidores. Antigamente, 
os relógios femininos, considerados frequentemente como relógios-jóia, eram suspensos em longos cordões Chatelaine ou 
utilizados como pendentes, e não ficavam ocultos nos bolsos dos coletes dos homens. Estes relógios mecânicos capazes 
de dar as horas eram duplamente atrativos para as admiradoras da alta relojoaria, uma vez que lhes permitiam escutar as 
horas durante a noite e, de dia, ostentar um magnífico adorno que refletia os conhecimentos científicos da época e das artes 
decorativas.

A Vacheron Constantin produziu assim uma série de relógios de bolso com sonnerie destinados aos representantes 
da nobreza, bem como a uma determinada aristocracia financeira. Com as suas caixas em ouro gravadas, mostradores 
esmaltados ou prateados, movimentos de repetição e de grande sonnerie, estes relógios ricamente decorados faziam parte 
dos "tesouros" das mulheres da alta sociedade, como se deduz da correspondência histórica da Maison. A praticidade não 
era o menor dos seus atributos, muito depois da viragem do século. Numa carta escrita em 1937, a marquesa de Riencourt 
solicitava à Vacheron Constantin: "Visto ter perdido completamente a visão, preciso novamente de um relógio de repetição, 
especialmente para a noite. (...) Em ouro ou prata, que toque os quartos de hora e as meias horas". 

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/
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1. Relógio de bolso com repetição musical de quartos em ouro rosa (Ref. Inv. 10468) – 1816 
2. Relógio de pulso referência 3620 « Don Pancho » em ouro amarelo – 1935
3. Relógio de bolso com repetição de quartos e ponteiro morto dos segundos em ouro vermelho 
 (Ref. Inv. 12085) – 1819

Primeiro plano de alguns modelos

Relógio de bolso com repetição musical de quartos em ouro rosa - 1816 
A história dos mecanismos musicais integrados nos relógios refere as datas de 1796 para a invenção do teclado realizado com 
dentes elásticos de aço e, de 1811, para a primeira alusão a um repetidor musical. Este relógio de bolso de 1816, equipado com 
um mecanismo de repetição musical, representa um dos primeiros modelos deste tipo de relógios. Apresenta uma cuidadosa 
execução, com a caixa e o mostrador em ouro rosa gravado e guilloché, com cartuchos esmaltados para as horas. A repetição 
musical baseia-se num disco giratório integrado no barrilete do mecanismo com dentes metálicos.

Relógio de bolso com repetição de quartos em ouro vermelho com ponteiro morto dos segundos - 1819 
Este relógio de bolso com repetição de quartos em ouro vermelho e mostrador esmaltado, com ponteiros em serpentina, é 
equipado com um ponteiro morto dos segundos, uma complicação pouco comum para a época que prefigura a invenção do 
cronógrafo. 

Relógio de pulso em ouro amarelo da referência 3620 "Don Pancho" - 1935  
A referência 3620 é um dos três únicos relógios de pulso conhecidos e produzidos antes de 1940, que conjugam a repetição 
de minutos e a indicação de calendário, neste caso mediante um ponteiro retrógrado. Foram necessários vários anos para 
produzir este relógio, entregue em 1940, cujas funções na altura eram normalmente reservadas aos relógios de bolso. 
Conhecido como “Don Pancho”, este modelo em ouro amarelo distingue-se pela sua forma de barril, a coroa situada às 12 
horas e o repetidor de minutos com tons deliberadamente graves, ativado por uma peça deslizante colocada à direita. As 
funções de calendário apresentam uma indicação do dia da semana no pequeno contador de segundos, completada com um 
calendário com ponteiro central retrógrado.
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1. Relógio de pulso referência 4261 (Ref. Inv. 11420) - Início de 1940
2. Relógio de bolso com grande complicação Rei Faruk em ouro amarelo – 1946
3. Relógio de pulso Referência 30020 em platina (Ref. Inv. 11586) – 1993 

Seleção de relógios

Relógio de pulso com repetição de minutos em ouro rosa Referência 4261 - 1941 
Dada a complexidade dos relógios de pulso com repetição de minutos em meados do século XX, apenas se produziu um 
número muito reduzido destes relógios. Com a criação da referência 4261 no início da década de 1940, a Vacheron Constantin 
aceitou o duplo desafio técnico de produzir um movimento com repetição de minutos extremamente fino. O calibre ultraplano 
4261 tem apenas 3,28 mm de espessura. Com a sua caixa de 36 mm de diâmetro, as asas em forma de gota e a coroa 
integrada na carrure, esta criação materializa um dos mais elegantes relógios de pulso com repetição de minutos alguma vez 
criados. O modelo permaneceu em produção até 1951, tendo sido apenas fabricados 36 exemplares.

Relógio de bolso Rei Faruk Grande Complicação em ouro amarelo - 1946 
A Vacheron Constantin criou um dos relógios mais complicados do seu tempo para o Rei Faruk do Egito. Este imponente 
modelo, com 80 milímetros de diâmetro, que necessitou de mais de cinco anos para a sua completa execução, é equipado 
com treze ponteiros. O seu calibre incorpora 820 componentes, que geram 14 complicações. Produzido entre 1930 e 1935, 
este relógio de dupla engrenagem em ouro amarelo de 18 quilates permaneceu na coleção do Rei Faruk até 1954. Inclui 
um repetidor de minutos com carrilhão e um mecanismo de grande e pequena sonnerie, equipado com três gongos e três 
martelos, um cronógrafo rattrapante com um contador de 30 minutos, um calendário perpétuo, uma indicação das fases e 
idade da lua, um despertador e dois indicadores de reserva de marcha.

Relógio de pulso em platina Referência 30020 - 1993  
Com o renascimento do relógio mecânico no final da década de 1980, a Vacheron Constantin voltou a introduzir uma 
complicação lendária, a repetição de minutos, com base nos movimentos ultraplanos que alicerçaram a sua reputação na 
década de 1940. O calibre 1755 foi apresentado em três versões: a repetição de minutos Referência 30010 de 3,28 mm 
de espessura, a Referência 30030 esqueletizada e o repetidor de minutos Referência 30020, com módulo de calendário 
perpétuo. Apresentado numa caixa de platina de 36 mm com asas em forma de gota, o modelo é equipado com o Calibre 1755 
QP, de apenas 4,9 mm de espessura. 
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Seleção de relógios

Relógio de pulso Tour de l'Île em ouro rosa - 2005 
A celebração do 250.º aniversário da Vacheron Constantin, em 2005, foi um acontecimento estratégico em termos de 
desenvolvimento de produto, impulsionado pela determinação de  criar um relógio excecional. Deste projeto nasceu o relógio 
Tour de l'Île, que incorpora os 834 componentes do Calibre 2750. Apenas sete destes relógios foram colocados à venda entre 
2005 e 2007, incluindo o primeiro com mostrador negro, apresentado num leilão dedicado ao 250.º aniversário da Maison. 
Na altura do seu lançamento, o Tour de l'Île era o relógio de pulso mais complicado do mundo, com uma caixa de dupla face 
que apresentava 12 ponteiros para 16 complicações, incluindo uma repetição de minutos com indicação do nível da sonnerie.

Referência 57260 em ouro branco - 2015 
Apresentada no dia 17 de setembro de 2015, por ocasião do 260.º aniversário da Maison, a Referência 57260 é o relógio mais 
complicado alguma vez produzido. Fruto de oito anos de trabalho, conta com um total de 57 complicações. Encomendada por 
um fervoroso colecionador, a Referência 57260 ilustra o saber-fazer do atelier Les Cabinotiers, que perpetua a tradição da 
excelência e do artesanato feito à medida. Quanto às indicações sonoras, é equipado com um mecanismo de cinco timbres 
de grande e pequena sonnerie, que reflete a melodia tocada pelo Big Ben. Para ativar a sonnerie em qualquer momento, o 
mecanismo é igualmente equipado com um repetidor de minutos, complementado com uma função de alarme. Cada uma 
destas funções tem a sua própria reserva de marcha, com um indicador binário para o alarme que pode ser ativado de forma 
normal ou mediante carrilhão. 

Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Homenagem a Johannes Vermeer em ouro amarelo - 2021
Este relógio de bolso em ouro amarelo produzido por encomenda, um projeto iniciado em 2013, constitu uma demonstração 
da perícia singular da alta relojoaria mecânica e das artes decorativas. É equipado com o novo movimento da manufatura, o 
Calibre 3761, desenvolvido pela equipa de relojoeiros do relógio da Referência 57260. Este calibre de 806 componentes de 
corda manual, regulado por um turbilhão, incorpora mecanismos de grande e pequena sonnerie com carrilhão Westminster, 
acoplados a um repetidor de minutos. A tampa do tipo officier do fundo da caixa, de 98 mm, é decorada com uma reprodução 
em miniatura pintada em esmalte de A Rapariga com Brinco de Pérola, de Vermeer. As laterais da caixa são decoradas com 
frisos gravados à mão, enquanto o bisel é decorado com duas cabeças de leão rugindo, esculpidas num bloco de ouro. 

 

1. Relógio de pulso Tour de l’Île em ouro rosa 
 (Ref. Inv. 11474) – 2005 
2. Referência 57260 em ouro branco – 2015
3. Les Cabinotiers Sonnerie Westminster – Homenagem 
 a Johannes Vermeer em ouro amarelo – 2021
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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

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/

