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• Departamento Les Cabinotiers apresenta novo tema em homenagem ao mundo do mar e à mitologia que o acompanha.

• Relógio Les Cabinotiers, uma peça com um único exemplar que honra as artes e ofícios artísticos e o saber-fazer 
relojoeiro e que rende uma admirável homenagem ao símbolo dos mares: a tartaruga. 

• Mostrador esmaltado com uma técnica rara, que combina a pintura de miniatura com o esmalte grisaille, graças à qual a 
cena marinha ganha vida. 

• Antologia complementada com mais dois exemplares, nos quais foram utilizados os mesmos conhecimentos 
especializados e perícia: um com uma baleia e outro com um tubarão. 

• Movimento de corda manual desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin, o Calibre 2460 SC. 

• Caixa em ouro branco de 18 quilates, de 44 milímetros de diâmetro, com o fundo de “tipo oficial”. 

Genebra, 30 de março de 2022 - Na penumbra das profundidades oceânicas, a flora e a fauna surgem num contraste de luz e 
sombra. Este relógio Les Cabinotiers Grisaille - Tartaruga, em edição de exemplar único, reinterpreta esta atmosfera especial 
no mostrador, mostrando uma tartaruga verde numa cena marinha, adornada com coral e elaborada mediante a combinação 
de duas técnicas raras: a pintura de miniatura e o esmalte grisaille. O movimento de corda automática Calibre 2460 SC, 
desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin, está alojado numa caixa em ouro branco de 18 quilates de 40 mm de 
diâmetro com um fundo de “tipo oficial”.

Com cerca de 200 milhões de anos, a tartaruga é tanto um símbolo marinho como uma lembrança da lenta evolução das 
espécies na Terra. Ao escolher o tema “Les Royaumes Aquatiques®” para as suas peças únicas Les Cabinotiers do ano 2022, 
a Vacheron Constantin não podia deixar de se inspirar num animal tão emblemático. Símbolo da sorte e da longevidade, a 
tartaruga também está presente em numerosas fábulas e lendas aquáticas, particularmente naquelas que versam a Ilha da 
Tartaruga - um esconderijo de corsários do século XVII -, bem como nos mitos fundacionais dos ameríndios.

A tartaruga verde - um herbívoro em perigo de extinção que pesa cerca de cem quilos com a sua carapaça de mais de um 
metro - foi a escolhida para ilustrar o mostrador do relógio. O animal desliza com graça no meio duma cena marinha adornada 
com plantas e corais. Para criar esta imagem naturalista, o mestre esmaltador da Vacheron Constantin começou por utilizar 
a técnica de pintura de esmalte em miniatura e posteriormente deu à cena a profundidade requerida mediante o esmalte 
grisaille. Alojado numa caixa em ouro branco de 18 quilates, o movimento de corda automática Calibre 2460 SC impulsiona os 
ponteiros das horas, minutos e segundos que sobrevoam o mostrador. 

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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Um inteligente jogo de contrastes entre luzes e sombras
O mostrador do relógio Les Cabinotiers Grisaille - Tartaruga mergulha na imensidão azul do mar de uma forma assombrosamente 
realista. O desafio desta notável criação, que reflete um inigualável domínio da técnica da esmaltagem, consiste em representar a 
riqueza das profundidades oceânicas. Neste ambiente, onde os raios do sol só penetram parcialmente, o campo de visão parece 
estar envolvido num véu de escuridão: as cores desaparecem, substituídas por um jogo de luzes e sombras que cria a impressão 
duma paisagem lunar no fundo do oceano. A genialidade plástica e artística consiste em gerar a ilusão de uma imersão na dicotomia 
luz-sombra. Para tal, o mestre artesão começou por trabalhar no mostrador com pintura de esmalte em miniatura, uma técnica que 
valeu aos “esmaltes de Genebra” a reputação que conquistaram no século XVII e que requer um perfeito domínio dos pigmentos e do 
manuseamento do forno de esmaltagem. As cores - compostas por pós de óxido metálico misturados com um agente aglutinador 
- são introduzidas várias vezes a mais de 800 °C num forno especial, denominado kiln, para garantir a sua aderência à superfície. 
Em cada uma dessas operações há o risco de alterar o brilho ou a tonalidade exata da imagem, bem como do aparecimento de 
microbolhas.

O primeiro passo consiste em criar a imagem mediante sombras, preparando as partes que não irão conservar esse sombreado. Sobre 
um fundo de esmalte translúcido, o mestre artesão sobrepõe três camadas básicas de pigmentos escuros que combinam preto e azul, 
antes de traçar os contornos da tartaruga, das algas e do coral em diferentes tonalidades de cor púrpura. Também neste caso são 
necessárias quatro passagens pelo forno kiln para obter uma representação perfeita que permita preservar uma relativa impressão 
de escuridão. Depois da lapidação da superfície do mostrador, o mestre esmaltador optou por uma mudança de método para iluminar 
a miniatura: o esmalte grisaille. Esta técnica, originária do século XVI, consiste em aplicar uma camada de esmalte escuro na qual se 
sobrepõem apontamentos de um esmalte branco muito especial, denominado branco de Limoges. De seguida, cada camada vai ao 
forno kiln durante um período determinado com precisão cronométrica. Foram necessárias cerca de dez introduções no forno para 
que os detalhes da tartaruga e do seu habitat natural tomassem forma, antes que, finalmente e após 120 vinte horas de trabalho de 
esmaltagem, o mostrador adquirisse este esplêndido realismo. O nível de mestria, que pode ser apreciada em todos os aspetos do 
mostrador, é uma sublimação da conceção estética que se expressa através do mais minúsculo dos detalhes. 

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/


4

Sinopse
  

Um inteligente jogo de contrastes 
entre luzes e sombras
  

Calibre 2460 SC
  

“Les Royaumes Aquatiques®”
  

A Vacheron Constantin e o mar
  

The Anatomy of Beauty®

  

Resumo
  

Características técnicas

“Les Royaumes Aquatiques®”
Les Cabinotiers Grisaille – Tartaruga

Calibre 2460 SC desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
O movimento de manufatura Calibre 2460 SC exibe acabamentos de um nível tal que cada peça integrante se converte num 
elemento indispensável da composição estética final. Operando com uma frequência de 28.800 alternância/hora, e dotado de uma 
massa oscilante em ouro 916/1000, finamente adereçada com um motivo decorativo em guilloché, tem uma reserva de marcha de 
aproximadamente 40 horas. Seguindo a grande tradição dos movimentos de manufatura, o acabamento das pontes inclui o polimento 
manual dos ângulos. O granulado retilíneo, que consiste num perfeito alisamento dos flancos das peças, também é feito à mão, 
enquanto que os parafusos são meticulosamente polidos. A platina recebe um acabamento granulado circular em ambos os lados, 
enquanto que as pontes são adornadas com Côtes de Genève na parte traseira da caixa. 

O Calibre 2460 SC está alojado numa caixa em ouro branco de 18 quilates de 40 milímetros de diâmetro. Para admirar o minucioso 
trabalho de acabamento realizado em todos os componentes, deve-se abrir o fundo de “tipo oficial”, uma tampa rebatível introduzida 
pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial, quando os pequenos relógios de bolso com fundo rebatível se transformaram em 
relógios de pulseira, mais práticos para os oficiais. O relógio Les Cabinotiers Grisaille - Tartaruga está equipado com uma bracelete em 
pele de crocodilo azul-escura que se ajusta com uma fivela de pin bucke em ouro branco.

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 Royaumes Aquatiques®”
“Les Royaumes Aquatiques®” (Os Reinos Aquáticos) constituem uma evocação do prodigioso mundo do mar e da mitologia que 
o acompanha. Desde tempos imemoriais, as civilizações têm venerado os elementos que compõem o universo, incluindo a água, 
personificada pelos deuses do mar e dos oceanos. Neste contexto, Poseidon, irmão de Zeus e soberano dos mares, destaca-se com 
o seu tridente como símbolo desta natureza indómita. Porém, não é o único que reina sobre as ondas tumultuosas. Com o mesmo 
espírito, o oceano está cheio de criaturas misteriosas, nereidas, náiades ou sereias, por vezes ninfas e outras criaturas temíveis, que 
aparecem aos marinheiros, sempre dispostos a difundir as lendas dos mares. A do Holandês Voador, celebrada por Wagner, remete à 
época da conquista dos oceanos, dos piratas e das intrépidas façanhas de Barba Negra.

Apesar da exploração científica, o mistério dos mares não desapareceu. O fundo do oceano permanece praticamente inexplorado 
e em grande medida ainda não cartografado. As imersões nas profundezas do oceano têm revelado espécies desconhecidas, 
que alimentam mitos como o da colossal lula que ronda os fundos abissais. Os oceanos, que cobrem quase três quartas partes 
da superfície da Terra, albergam a maioria das espécies vivas e regulam mais de 80% do clima terrestre, seguem sendo uma 
vasta extensão que ainda não revelou todos os seus segredos. Os enigmas dos sete mares e as fabulosas criaturas que os 
habitam não deixaram de ser uma fonte de autêntico fascínio, que nos chega ao longo dos tempos. Musa dos poetas, obsessão 
para os exploradores, quimera para os fabulistas ou tesouro para os naturalistas... o mar também alimentou as criações da 
Vacheron Constantin, que, neste ano, escolheu “Les Royaumes Aquatiques®” como tema para os seus relógios produzidos em edição 
de um único exemplar, Les Cabinotiers.

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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A Vacheron Constantin e o mar 
A fauna e a flora marinhas têm sido uma fonte de inspiração muito rica ao longo da história da Vacheron Constantin. Um mundo que 
não pode separar-se da navegação, seja em lagos ou em alto mar. A partir de meados do século XIX, começaram a ser fabricados 
relógios por encomenda, adornados com gravuras ou pinturas esmaltadas em miniatura, que deixavam clara uma intensa ligação 
ao mundo do mar e às suas criaturas naturais ou lendárias. Paisagens lacustres e barcos com velas latinas, bergantins fundeados, 
delfins, dragões-marinhos e sereias são alguns dos temas escolhidos para estes relógios de bolso. Também se prestou uma grande 
atenção aos aspetos técnicos. Conhecida pelos seus instrumentos de precisão, a Vacheron Constantin foi responsável pela criação de 
cronómetros marinhos de vários corpos do exército no princípio do século XX, consciente de que este equipamento era indispensável 
para calcular a longitude no mar. Mais extravagantes, mas também com uma aura marítima, alguns dos cronómetros de mesa 
fabricados pela Maison nos anos quarenta tinham a forma de um leme, enquanto que um dos modelos do famoso relógio de bolso 
“Bras en l’air” (braços no ar) de 1937, que mostra as horas e os minutos a pedido, intitulava-se “La Caravelle”, tem o motivo gravado 
e engastado com pedras preciosas. Para o lançamento da linha Overseas em 1996, a Vacheron Constantin também se inspirou no 
mar para dar nome à nova coleção, que evoca o espírito das viagens através dos oceanos. O fundo do relógio está meticulosamente 
gravado com uma caravela pilotada pelo famoso explorador Américo Vespúcio na sua busca pela descoberta do Novo Mundo. 

Com a sua coleção Métiers d’art, que surgiu no começo da década de 2000, a Vacheron Constantin recuperou os temas naturalistas 
relacionados com a água e a sua fauna e flora, abordando-os com um espírito de celebração das técnicas decorativas. Em 2011, a 
Maison apresentou a segunda série de três relógios Métiers d’art - La Symbolique des Laques, que rendia homenagem ao mundo 
aquático mediante a ancestral técnica japonesa de Maki-e, que consiste em esfumar pó de ouro ou prata sobre laca ainda húmida, 
normalmente de cor preta, para criar o motivo decorativo. Estes relógios têm como protagonistas a tartaruga, a rã e a carpa, que 
personificam a longevidade, a sorte e a força no simbolismo animal do Extremo Oriente. Um ano mais tarde, é a série Métiers d’art - 
Les Univers Infinis que retoma o tema da água, nesta ocasião, interpretado segundo a expressão gráfica do artista holandês Cornelis 
Escher. O relógio Peixe, com guilloché e esmalte cloisonné, e o relógio Concha, com gravura e esmalte champlevé, traduzem a mesma 
sensibilidade pelas decorações naturalistas, abordadas a partir de uma perspetiva decididamente contemporânea.

Les Cabinotiers: criações de um único exemplar 
No universo 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 na qual os mestres relojoeiros eram denominados 
cabinotiers e trabalhavam em ateliês conhecidos como cabinets, localizados no último andar dos prédios para poderem aproveitar o 
melhor possível a iluminação natural.
Das mãos destes artesãos eruditos, abertos às novas ideias do Iluminismo, nasceram excecionais instrumentos de relojoaria, 
inspirados pela astronomia, pela engenharia mecânica e pelas artes. Essa perícia, combinada com a experiência, que constitui a 
grande tradição relojoeira genebrina, corre nas veias da Vacheron Constantin desde 1755. 

1 Relógio em ouro 750/1000, representando uma sereia gravada à mão – Por volta de 1910
2 Cronómetro de mesa, representando um leme de barco – 1938
3  Relógio de bolso “Bras en l’air” com caravela gravada à mão e cravejada de diamantes – 1937

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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A anatomia da beleza
A representação desta tartaruga num ambiente marinho adornado com corais é uma manifestação da particular atenção prestada 
aos detalhes pela Vacheron Constantin, verdadeira segunda natureza da Maison. Esta atenção extraordinariamente meticulosa 
manifesta-se através das decisões e preferências estéticas dos designers, bem como no minucioso trabalho de acabamento 
realizado pelos artesãos. Todos os componentes de um relógio Vacheron Constantin beneficiam dessa atenção especial, mesmo 
aqueles que permanecem invisíveis após a montagem do movimento. Um olhar atento permite notar o fino trabalho guilloché no 
mostrador ou os ponteiros com pedras engastadas; adivinhar os contornos de uma Cruz de Malta, o emblema da Casa, nos elos 
de uma bracelete; notar esse pequeno parafuso azulado, servindo como um indicador de segundos em uma caixa de turbilhão e o 
polimento de espelho dos martelos de um repetidor de minutos; apreciar o trabalho dos artesãos na chanfradura de uma platina ou no 
balanço de uma ponte; finalmente, admirar esta pintura em esmalte em miniatura representando um navio varrido por um mar revolto 
raiado por relâmpagos. Na Vacheron Constantin, a atenção aos detalhes molda uma anatomia de beleza na qual nada é deixado ao 
acaso.

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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Resumo
Réptil marinho que surgiu há cerca de 200 milhões de anos e criatura lendária, a tartaruga encontra o seu lugar no tema escolhido 
para Les Cabinotiers no ano 2022. Denominado “Les Royaumes Aquatiques®” (Os Reinos Aquáticos), é dedicado ao mundo do mar 
e à mitologia que o acompanha. Este relógio, produzido em  edição de exemplar único  Les Cabinotiers Grisaille - Tartaruga assume 
o desafio de criar a ilusão de uma imersão nas profundezas do abismo, rumo a paisagens marinhas compostas de sombra e luz. 
Para recriar este mundo de sombra-luz, o mestre artesão da Vacheron Constantin começou por utilizar no mostrador a técnica de 
pintura de esmalte em miniatura para revelar os motivos que se encontram nas trevas. Posteriormente, utilizou a técnica do 
esmalte grisaille para iluminar o mostrador, revelando em sucessivas camadas os detalhes da tartaruga no seu habitat natural. 
São necessárias pelo menos 18 passagens pelo forno kiln, durante um processo de 120 horas, para completar esta obra-prima de 
miniaturização surpreendentemente realista. O relógio é movido pelo movimento de corda automática Calibre 2460 SC, desenvolvido 
e elaborado pela Vacheron Constantin, que indica as horas, os minutos e os segundos. Seguindo a grande tradição dos movimentos 
de manufatura, todos os componentes do movimento foram acabados e decorados à mão. O cuidado dispensado aos  acabamentos 
pode ser admirado abrindo o fundo de “tipo oficial” da caixa em ouro branco de 18 quilates, com 40 milímetros de diâmetro.

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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Grisaille – Tartaruga
Referência  2400C/000G-071C
 
Calibre                                        2460 SC
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, corda automática
 26,2 mm de diâmetro, 3,6 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 182 peças
 27 rubis
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Indicações Hora, minutos, segundos centrais 

Configuração Ajuste de horas e minutos: coroa de remontoir (2 posições)

Caixa Ouro branco de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 9,42 mm de espessura
 
Mostrador                              Ouro de 18 quilates com esmalte “Grand Feu” em miniatura e esmalte grisaille com a representação de uma 

tartaruga 
 Ponteiros em ouro branco de 18 quilates 

Bracelete Pele de Alligator Mississippiensis azul-escura, cosida à mão, acabamento artesanal, escamas quadradas grandes

Fivela  Fivela em ouro branco de 18 quilates 
 Forma de meia Cruz de Malta polida

Cofre Modelo Les Cabinotiers 

Modelo de exemplar único 
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo

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/


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/

