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• Vinte anos após a sua fundação, em 1755, na Vacheron Constantin surgiram os primeiros relógios com
indicações astronómicas.

A Vacheron Constantin e os relógios
com calendário

• A Manufatura desenvolveu uma experiência incomum nos relógios de Grande Complicação dedicados à evolução
e influência da lua, das estrelas e dos planetas.

O apogeu do calendário perpétuo
A astronomia no seu apogeu
Uma bela homenagem
Seleção de relógios

Genebra, 17 de novembro de 2021 – A horologia, entendida como a ciência da medição do tempo, nasceu da observação
dos corpos celestes e dos ciclos da natureza. Os instrumentos mecânicos desenvolvidos pelos relojoeiros baseiam-se
nessas observações, e refletem uma arte que desde o final da Idade Média não deixou de progredir. Fundada em 1755,
a Vacheron Constantin desenvolveu, desde muito cedo, um perfeito domínio das indicações astronómicas, o qual foi
enriquecendo progressivamente ao longo dos dois séculos e meio de existência da Manufatura. Hoje em dia, a Maison cria
obras-primas da relojoaria de grande complexidade astronómica.
Os relógios astronómicos proporcionam à relojoaria uma reminiscência das suas origens. Nascida da observação das grandes
leis físicas da natureza, a medição do tempo é de facto uma extrapolação material do movimento dos astros e dos ciclos.
Esta interpretação, traduzida mecanicamente, deu origem ao longo do tempo a relógios capazes de oferecer uma grande
variedade de funções, de diferentes níveis de complexidade, ligadas às singularidades do calendário gregoriano, às diferentes
temporalidades que regem o nosso universo ou ao movimento dos corpos celestes, e também ao seu impacto sobre a Terra.
Embora muitas destas funções não tenham uma utilidade prática, testemunham uma perícia extraordinária que confere
uma dimensão cosmológica a estes relógios, estabelecendo uma ligação entre o homem e o Universo. Desde a sua origem,
a Vacheron Constantin mostrou um grande interesse pelos relógios com funções astronómicas, incluindo vários tipos de
calendário e indicações das fases e da idade da lua, muitas vezes combinados com outras complicações relojoeiras. Desde
a década de 2000, esta mestria técnica mostrou-se especialmente através do seu departamento Les Cabinotiers, cujos
relógios astronómicos são autênticas obras-primas dentro do seu género.
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Les Cabinotiers Tourbillon armilar calendário perpétuo – Planetaria - 2021
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Funções astronómicas
As funções astronómicas de um relógio de pulso incluem indicações associadas às particularidades do calendário gregoriano
e também uma grande variedade de visualizações relacionadas com o movimento dos astros. Para além das principais
funções enumeradas a seguir, as mais complexas podem oferecer um sistema de previsão de eclipses lunares e solares,
a posição dos astros vista da Terra, visualizações das efemérides (solstícios, equinócios, estações do ano), os signos do
zodíaco, um marégrafo, o nascer e pôr-do-sol, a duração do dia e da noite, o desvio anual ou o movimento angular da Lua, etc..
E tudo isso tendo em conta que muitas destas funções só são válidas para um determinado lugar. Os relógios astronómicos
mais "comuns" incorporam uma ou várias das seguintes indicações.
CALENDÁRIOS - Um relógio de calendário simples é aquele que, além da hora, oferece informação de calendário, geralmente a data,
mas cujo mecanismo não se ajusta automaticamente à irregularidade da sucessão dos meses. Quando um calendário deste tipo
proporciona também indicações que incluem o dia da semana, as fases da lua e, inclusivamente, o ano, é denominado calendário
completo. Este tipo de complicação requer cinco ajustamentos por ano. Ao contrário de um calendário simples, o calendário anual
assume automaticamente a irregularidade dos meses de 30 ou 31 dias, exceto para o mês de fevereiro, o que requer um ajustamento
manual a 1 de março de cada ano. No entanto, o calendário perpétuo indica funções de calendário tais como a data, o mês e o dia da
semana, tendo em consideração os meses com 28, 30 ou 31 dias, bem como os anos bissextos.
FASES DA LUA - A indicação das fases da lua é frequentemente associada ao calendário perpétuo. Serve para reproduzir no
mostrador do relógio o ciclo do satélite da Terra (lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante). Não se deve confundir as
fases da Lua com a idade da Lua, que indica o tempo (em dias) decorrido desde a última lua nova.
EQUAÇÃO DO TEMPO - A equação do tempo é definida pela diferença entre a hora solar - ou hora verdadeira - e a hora civil - ou hora
média -. A primeira é a hora que aparece num relógio de sol, enquanto a segunda é a hora exibida num relógio. A diferença entre ambas
oscila entre -16 minutos e +14 minutos, e ocorre no decurso do ano, devido à órbita elíptica da Terra e à inclinação do seu eixo.
TEMPO SIDERAL - O tempo que a Terra demora a dar uma volta completa sobre o seu eixo (360°) é de 23 horas, 56 minutos e 4
segundos, e denomina-se dia sideral. Devido ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol e à rotação sobre o seu próprio
eixo, o dia solar -a diferença de tempo entre duas passagens do Sol pelo ponto zenital (meridiano)- dura mais alguns minutos.
Usando uma estrela fixa no céu em vez do Sol como ponto de referência, este tempo sideral é usado como base para observações
astronómicas.
MAPA CELESTE - O mapa celeste é uma representação planisférica da abóbada celeste sobre um disco ou esfera, num determinado
lugar do globo. Esta superfície gira a um ritmo de uma rotação por ano -o que permite obter uma "foto instantânea" do céu num
determinado momento- ou de uma rotação por dia sideral, o que proporciona uma visão do céu em tempo real.
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Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 - 2017
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Mecânica avançada
O calendário perpétuo é frequentemente considerado uma das mais belas joias da arte relojoeira, devido à sua capacidade
de mostrar a data exata durante um tempo quase infinito (exceto os anos seculares não divisíveis por 400), tendo em conta
a duração variável dos meses e o ciclo dos anos bissextos. Para conseguir esta proeza mecânica, o movimento deve ter uma
"memória" de 1.461 dias, o equivalente a quatro anos. O componente essencial destes mecanismos é o came do mês, onde
são programadas as diferentes durações mensais. Os mecanismos de equação do tempo regem-se igualmente por um came,
que neste caso é assimétrico, que perfaz uma rotação num ano e apresenta uma forma derivada do analema. Trata-se de uma
curva irregular em forma de "oito," obtida mediante um diagrama que indica a posição do Sol no céu, visto de um determinado
lugar, à mesma hora todos os dias durante um ano completo.
A visualização "comum" das fases da lua é realizada por meio de um disco de duas luas, acionado por uma roda de 59 dentes,
que avança um entalhe a cada 24 horas. A duração do ciclo lunar exibido no mostrador é portanto de 29,5 dias, enquanto que
um verdadeiro ciclo lunar dura 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,8 segundos (29,53 dias). Isto origina um desfasamento de
um dia para este tipo de mecanismo, que deve ser corrigido a cada 2 anos e 7 meses. Os relógios com indicação exata das
fases da lua têm uma roda de 135 dentes. Com este sistema, o desvio do ciclo lunar diminui para um dia a cada 122 anos. Outra
representação astral é a carta celeste giratória, cuja parte visível correspondente à linha do horizonte é delimitada por uma
elipse, que efetua, geralmente, uma rotação num dia para exibir uma visão do céu em tempo real.
Esta rotação é calculada de acordo com o tempo sideral, que é 3 minutos e 56 segundos mais curto do que o dia médio.
Tecnicamente, a solução mais simples consiste em integrar duas cadeias cinéticas no movimento, desde o barrilete até ao
órgão regulador; a primeira bate ao ritmo do tempo solar médio para uma rotação em 24 horas e a segunda ao ritmo do tempo
sideral, ligeiramente mais rápido, para uma rotação em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.
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Tour de l’île - 2005
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Paternidade astronómica
O aparecimento do megalitismo por volta de 5000 a.C. não é casual. Estes milhares de monumentos de pedra orientados
com precisão, dos quais o mais conhecido é o círculo de menires de Stonehenge, são considerados como os primeiros
observatórios astronómicos. Porém, estas primeiras observações só assumiram um caráter mais científico por volta de 4200
a.C., quando o aparecimento da escrita desempenhou um papel decisivo uma vez que permitia registar acontecimentos,
efetuar cálculos, estabelecer cronologias e fazer previsões. A escrita surgiu na Mesopotâmia e, gradualmente, impôs-se no
Egito no século seguinte, e cerca de 2.000 anos mais tarde na China e no Império Maia. Cada grande civilização começa então
a desenvolver o seu próprio calendário baseado no movimento aparente do Sol ou da Lua, ou de ambos.
Foram os mesopotâmios, por volta de 2400 a.C., que inventaram uma unidade de medida comum para calcular as distâncias
e o tempo, medida essa que constitui ainda a base do nosso atual sistema sexagesimal de graus de ângulo e minutos. Esta
espacialização do tempo foi decisiva na sua sequenciação de acordo com a trajetória dos astros. O desenvolvimento da
engenharia mecânica, que já tinha surgido no tempo de Aristóteles, foi assim capaz de dar forma ao cálculo do tempo e à
sua dimensão astronómica. Desde o aparecimento dos primeiros relógios nos séculos XIII e XIV, os relojoeiros mecânicos
propuseram-se reproduzir nos mostradores os movimentos dos principais planetas do sistema solar. Os relógios de bolso do
Renascimento foram os herdeiros diretos destes grandes relógios astronómicos. Numa época anterior à invenção do ponteiro
dos minutos, estes relógios já indicavam a hora, a data, os dias da semana, os meses e a sua duração, as fases da lua e os
signos do zodíaco. Estes relógios astronómicos, muito populares no século XVII, são considerados ainda hoje modelos do seu
género.
A partir dessa altura, os engenhosos relojoeiros redobraram os esforços para tornar os seus mecanismos mais exatos,
o que levou ao aparecimento dos ponteiros dos minutos e depois dos segundos, mais compactos. Naturalmente, esta
miniaturização dificultou a apresentação de determinadas funções astronómicas, com exceção da data e da sua interpretação
mais sofisticada do calendário perpétuo, acompanhada por uma indicação das fases da lua. A partir do século XIX, qualquer
relógio com grande complicação devia incorporar um mecanismo capaz de acompanhar as irregularidades do calendário
gregoriano. Nessa altura, alguns relógios de bolso excecionais também reproduziam a mecânica celeste, mostrando a
equação do tempo, as horas do nascer e pôr-do-sol ou o tempo sideral. Estas funções estão disponíveis nos relógios com
grandes complicações da primeira metade do século XX. No entanto, o advento do relógio de pulso pôs fim a estas obrasprimas da técnica, embora não implicando o seu completo desaparecimento. Desde o renascimento do relógio mecânico no
final dos anos 80, o relógio astronómico despertou um claro ressurgimento do interesse, representando atualmente uma
extraordinária demonstração de perícia.
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A Vacheron Constantin e os relógios de calendário
A primeira referência a um relógio de bolso nos registos da Vacheron Constantin data de um período anterior a 1773, ou seja,
dos primeiros anos da oficina fundada por Jean-Marc Vacheron, em 1755. Uma década mais tarde, o conjunto de complicações
desenvolveu-se sob a direção do filho de Jean-Marc, Abraham Vacheron, exemplificada em particular pelo primeiro calendário
completo datado de 1785, que aparece num mostrador de latão com um motivo floral. Os arquivos da Maison registam
com precisão este domínio progressivo das complicações astronómicas, que se inicia em 1829 com a primeira encomenda
registada de um relógio com calendário simples e fases da lua e, mais tarde, em 1884, de um calendário perpétuo integrado
num relógio de bolso em ouro amarelo de dupla face, que pertence atualmente à coleção privada da Maison. Este feito marcou
o início de uma sublime saga mecânica que iria assumir maior importância no final do século.
Já em 1900, a empresa criou uma oficina dedicada exclusivamente à montagem de relógios com complicações, e as
encomendas de relógios complicados, mesmo muito complicados, multiplicaram-se. Assim, o calendário perpétuo foi
combinado com outras proezas técnicas, como neste relógio de bolso em ouro rosa de 1901, equipado com um repetidor
de minutos, um cronógrafo e um calendário perpétuo com as fases e a idade da lua. Esta obra-prima da arte mecânica é o
expoente máximo dos relógios com Grande Complicação e pressupõe a histórica idade de ouro dos relógios complicados
da Vacheron Constantin. Uma época que culminou nas décadas de 1920 e 1930, particularmente com o relógio de bolso
astronómico produzido em 1929 para o Rei Fouad I do Egito. Este extraordinário relógio conjuga um cronógrafo rattrapante, um
calendário perpétuo, uma repetição de minutos e um mecanismo de grande e pequena sonnerie.

2

3

6

1 Relógio de bolso de dupla face, calendário perpétuo com 48 meses e fases da lua (Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Relógio de bolso do tipo savonnette que incorpora repetição de minutos, cronógrafo e calendário
perpétuo com fases da lua (Ref. Inv. 10536) - 1901
3 Relógio de bolso oferecido a sua Majestade o rei Fuad I (Ref. Inv. 11294) - 1929
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O apogeu do calendário perpétuo

1

Durante a maior parte do século XX, a Vacheron Constantin manteve-se fiel à sua abordagem clássica e elegante das
combinações relojoeiras, utilizadas no calendário perpétuo dos relógios de bolso até aos anos 60. Foram assim décadas
marcadas por uma série de criações excecionais, incluindo este relógio de bolso em ouro, de 1946, com repetidor de minutos,
cronógrafo e calendário perpétuo com as fases e a idade da lua. A elegância espelhava-se principalmente nos modelos
que apresentavam uma impressionante finura, graças aos seus finos movimentos. Em 1955, a Vacheron Constantin já tinha
apresentado o seu Calibre 1003 de carga manual, de apenas 1,64 mm de espessura, uma verdadeira proeza. Cerca de 12 anos
mais tarde, a Maison conseguiu uma nova façanha, desta vez no campo dos movimentos automáticos com o seu Calibre 1120,
que tinha uma espessura de 2,45 mm. Este movimento específico, esqueletizado para a ocasião, foi o ponto de partida para o
primeiro calendário perpétuo (Calibre 1120 QP) alojado num relógio de pulso ultrafino apresentado pela Vacheron Constantin
em 1983.

2

Embora os calendários completos, os calendários triplos com fases da lua e as indicações de calendário retrógrado façam
parte das grandes tradições da Maison, o calendário perpétuo continua a ser uma das suas complicações preferidas, plasmada
atualmente nas coleções Patrimony, Traditionnelle e Overseas. Esta preferência refletiu-se de forma significativa num novo e
importante modelo apresentado em 2019 com o calendário perpétuo Traditionnelle Twin Beat. Com dois trens de engrenagem
que funcionam a ritmos diferentes, o relógio pode diminuir o ritmo até uma "posição de repouso", o que garante, pelo menos,
65 dias de reserva de marcha. Na sua versão "clássica", o calendário perpétuo também continua a ser uma função básica dos
mecanismos de grande complicação, uma tradição que se mantém na Vacheron Constantin. Nos últimos anos, a Manufatura
distinguiu-se com dois relógios cuja complexidade se tornou em si mesma uma arte, como o Tour de l'île com as suas 16
complicações relojoeiras e astronómicas, produzido em 2005 para o 250.º aniversário da Maison. Dez anos mais tarde, por
ocasião do seu 260.º aniversário, a Vacheron Constantin apresentou outro relógio destinado a fazer história no mundo da
relojoaria, a Referência 57260 e as suas 57 complicações, que fazem deste modelo único o relógio mais complicado do mundo.
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1 Relógio de bolso com repetição de minutos, cronógrafo e
calendário perpétuo com fases e idade da lua (Ref. Inv. 11698) - 1946
2 Traditionnelle Twin Beat Calendário Perpétuo - 2019
3 Referência 57260 - 2015
4 Tour de l’île - 2005
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A astronomia na sua máxima expressão
Na Vacheron Constantin, o domínio das funções astronómicas não se limita apenas às funções de calendário. No mundo
dos relógios de bolso, a Manufatura respondeu com celeridade aos requesitos específicos de clientes e colecionadores
especialmente sensíveis a esta dimensão da relojoaria. Em 1890, por exemplo, a pedido de um cliente parisiense, a Manufatura
concebeu um relógio com indicação da hora sideral. Passados cerca de 20 anos, os arquivos da Maison mencionam um esboço
de um movimento com indicação da verdadeira hora solar, associada a um calendário simples, bem como a indicação do
nascer e pôr-do-sol. O ano de 1919 também se destaca pela entrega de um movimento de calendário perpétuo com fases da
lua, nascer e pôr-do-sol e equação do tempo retrógrada, uma autêntica singularidade mecânica. Esta tradição de indicações
astronómicas baseadas na trajetória dos astros, que tinha ficado suspensa durante algum tempo devido às exigências de
miniaturização do relógio de pulso, regressou em força às coleções da Maison desde a poderosa moda dos relógios mecânicos
do final do século XX, reforçando-se ainda mais com a criação do departamento Les Cabinotiers.
Responsável pelas encomendas especiais e pelas criações excecionais da Maison sob a forma de relógios únicos, este
departamento produziu autênticas obras-primas no campo dos relógios astronómicos com complicações muito sofisticadas.
Entre elas, a Celestia Astronomical Grand complication 3600 (2017) e as suas 23 funções inspiradas na astronomia, incluindo
a leitura do tempo civil, solar e sideral. Esta mesma leitura encontra-se na surpreendente Grande complicação Astronómica
com sonnerie - Ode à música (2020) e nas suas 19 funções essencialmente astronómicas unidas a uma repetição de minutos.
O tema escolhido para os relógios Les Cabinotiers, apresentados em 2021, foi Le Temps Céleste (o tempo celeste), expressado
magistralmente por três relógios excecionais. Entre eles, o relógio Armillary perpetual calendar - Planetaria, que apresenta
um calendário perpétuo retrógrado saltante regulado por um tourbillon de eixo duplo, completado por uma representação em
3D dos dois hemisférios para as indicações de 24 horas e dia/noite. Interpretadas a este nível, as
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1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers grande complicação astronómica com
sonnerie – Ode à música - 2020
3 Les Cabinotiers Tourbillon armilar calendário perpétuo
- Planetaria - 2021
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Uma bela homenagem
No século XIX, a reputação da Vacheron Constantin estava bem consolidada, especialmente no campo da precisão, tendo
a Maison ganho vários prémios na área da excelência em cronometria (precisão horária), concedidos pelo Observatório
de Genebra, entre outros. Por esse motivo, os clientes da Manufatura faziam cada vez mais encomendas de relógios que
pudessem dar resposta às suas necessidades, estritamente formuladas no que respeita às observações astronómicas.
Uma carta remetida à Vacheron Constantin, datada de 24 de fevereiro de 1853, pelo conde Hyppolite Salino, secretário da
Missão diplomática da Sardenha em Paris, menciona a encomenda de um relógio termómetro e calendário: "(...) dado que
tenho intenção de utilizar este relógio para as observações astronómicas, desejava que fosse um cronómetro autêntico,
elaborado com a perfeição que as obras que saem das vossas oficinas estão prestes a alcançar”. Uma brilhante homenagem à
excelência relojoeira da Vacheron Constantin.
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Seleção de relógios
1. Relógio em ouro amarelo de dupla face com calendário perpétuo de 48 meses e fases lunares -1884
É o primeiro relógio de bolso da Vacheron Constantin registado, que incorpora um calendário perpétuo e apresenta uma
indicação de dupla face. A indicação da hora, incluindo o pequeno ponteiro dos segundos, aparece no mostrador frontal,
esmaltado com números romanos e minuteria externa, enquanto que o calendário perpétuo é exibido em quatro contadores
visíveis através do fundo transparente da caixa. No eixo vertical pode observar-se o dia da semana, enquanto que a idade e
as fases da lua surgem no eixo horizontal diante da indicação do mês. Este submostrador está dividido em quatro quartos,
graduado em 48 meses, com o ano bissexto indicado pelo mesmo ponteiro. Esta peça é ainda mais notável por ter ganho o
primeiro prémio de cronometria no concurso do Observatório de Genebra.
2. Relógio de bolso em ouro amarelo com tourbillon, calendário perpétuo, fases da lua e cronógrafo ratrappante - 1931
Este relógio, extremamente complicado, é uma peça de colecionador. Um modelo muito invulgar para a sua época, que
apresenta um calendário perpétuo com a idade e as fases da lua, além de um cronógrafo ratrappante, bem como uma
indicação de reserva de marcha de 32 horas. Regulado por um tourbillon, que pode ser visto levantando a tampa que protege
o fundo da caixa, este relógio ganhou o Primeiro Prémio no concurso do Observatório de Genebra de 1934. Produzido em
1931, é um exemplo perfeito da época de ouro vivida pela Vacheron Constantin no que concerne à criação de relógios de bolso
equipados com complicações múltiplas, perfeitamente legíveis e de infalível cronometria.

1

3. Relógio de bolso em ouro amarelo Rey Faruk Grand Complication - 1934
Um dos relógios mais complicados da sua época. Este imponente modelo, com um diâmetro de 80 milímetros e que
demorou mais de cinco anos a executar, está equipado com 13 ponteiros. O seu calibre incorpora 820 peças que acionam 14
complicações. Este relógio de duas rodas, em ouro amarelo de 18 quilates, foi apresentado ao rei Faruk do Egito em 1946 e
permaneceu na sua coleção até 1954. Inclui uma repetição de minutos com carrilhão e grande e pequena sonnerie, equipadas
com três gongos e três martelos, um cronógrafo ratrappante com contador de 30 minutos, um calendário perpétuo, uma
indicação das fases e idade da lua, um despertador e dois indicadores de reserva de marcha.
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1 Relógio de bolso de dupla face, calendário perpétuo com 48 meses e fases da lua (Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Relógio de bolso com grande complicação com tourbillon, calendário perpétuo, fases da lua e cronógrafo
rattrapante (Ref. Inv. 10951) - 1931
3 Relógio de bolso grande complicação Rei Faruk em ouro amarelo - 1934
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1. Relógio de pulso quadrado em ouro amarelo "Cioccolatone", calendário triplo e fases da lua - 1954
Nos anos 50, a exuberância do pós-guerra gerou novas formas de design, simultaneamente funcionais e atrevidas. A resposta
da Vacheron Constantin a esta nova tendência assumiu a forma deste grande relógio de pulso organicamente quadrado, com
asas e bisel arredondados, que conta também com uma caixa levemente curvada. Denominado "Cioccolatone", este relógio
tornou-se num símbolo icónico do design típico da época. Introduzido no início da década, foi interpretado através de diversas
variações, incluindo esta Referência 4764, a mais emblemática, com calendário triplo e fases da lua.
2. Relógio de pulso ultraplano em platina com calendário perpétuo e fases da lua - 1988
No auge da hegemonia do relógio de quartzo nos anos 80, a Vacheron Constantin apostou no relógio mecânico ao produzir
este relógio de complicação, o primeiro calendário perpétuo com fases da lua num relógio de pulso da Maison, que também
era disponibilizado numa versão ultraplana. Este modelo desempenhou um papel importante no renovado interesse pela alta
relojoaria e pelos seus complicados relógios mecânicos. Esta referência, introduzida em 1983 e interpretada através de várias
iterações, incluindo uma versão esqueletizada, continuou a ser produzida até 2006. O relógio irradia elegância graças ao seu
movimento de apenas 4,05 mm de espessura: o Calibre 1120 QP ultraplano com módulo de data.
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1 Relógio de pulso "Cioccolatone" quadrado, em ouro
amarelo, calendário triplo, calendário e fases da lua
(Ref. Inv. 10933) - 1954
2 Relógio de pulso ultraplano em platina, com calendário
perpétuo e fases da lua (Ref. Inv. 10736) - 1988
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1. Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 - 2017
O exclusivo Celestia Astronomical Grand Complication 3600, de dupla face, conjuga a astronomia e a arte da relojoaria numa
composição "celestial" em ouro branco. O relógio incorpora 23 complicações horárias, principalmente astronómicas, visíveis
em ambos os lados da caixa, que oferecem uma leitura da hora de três formas diferentes -civil, solar e sideral-, cada uma delas
acionada pelo seu próprio trem de engrenagens. O novo calibre totalmente integrado conta com cerca de 514 peças, alojadas
numa espessura de apenas 8,7 mm, enquanto seis barriletes lhe asseguram uma autonomia de três semanas.
2. Les Cabinotiers Tourbillon calendário perpétuo armilar - Planetaria - 2021
Equipado com o novo Calibre 1991 de carga manual, fruto de quatro anos de desenvolvimento, este relógio único apresenta
um calendário perpétuo com indicação retrógrada da data, do dia e do mês. Conta também com uma rara representação em
3D dos hemisférios norte e sul do globo terrestre. Os dois globos de titânio efetuam uma rotação completa em 24 horas,
com indicação do dia e da noite. O movimento é regulado por um tourbillon de eixo duplo, cujas gaiolas entrelaçadas se
movimentam a uma velocidade de 60 segundos por rotação.
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1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers tourbillon armilar calendário
perpétuo - Planetaria - 2021

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

