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• Departamento Les Cabinotiers apresenta novo tema, uma homenagem ao mundo  marítimo e à sua mitologia.

• Relógio Les Cabinotiers numa edição de um único exemplar que evoca a lenda do Holandês Voador.

• Mostrador executado com uma técnica inusual que conjuga a pintura esmaltada em miniatura com a esmaltagem grisaille, 
criando uma imagem fantasmagórica de um barco a navegar num mar tempestuoso.

• O Calibre 2755 TMR, desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin, é equipado com um tourbillon e um mecanismo 
de repetição de minutos.

Genebra, 30 de março de 2022 - Esta edição, de um único exemplar do relógio Les Cabinotiers com repetidor de minutos 
e tourbillon, é inspirada na lenda do Holandês Voador e no seu Barco Fantasma. Interpretado sobre um mostrador com 
pintura esmaltada em miniatura e esmaltagem grisaille, o barco navega em direção ao coração da tempestade sobre ondas 
tumultuosas atingidas por relâmpagos. O Calibre 2755 TMR, de fabrico próprio, é regulado por um tourbillon de um minuto e 
equipado com um mecanismo repetidor de minutos.

Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman é um relógio inspirado numa das lendas marítimas que 
remonta ao século XVII. Desde essa época que os marinheiros continuam a contar a história deste capitão maldito que 
assombra as ondas com a sua tripulação, representando um mau presságio para quem avistar a sua proa no meio do nevoeiro. 
A ópera de Wagner, "O Holandês Voador", apresenta-nos um homem derrotado pelo seu próprio destino que canta: "A 
salvação que procuro em terra, nunca a poderei encontrar". "A vocês, marés do oceano, ser-vos-ei fiel". Será que este homem 
que vemos no convés do barco representado neste relógio Les Cabinotiers é mesmo o holandês condenado a vaguear 
eternamente, por ter blasfemado contra Deus? O mostrador deste relógio, surpreendentemente realista, representa uma 
imagem espetral do barco fantasma a atravessar as ondas no meio de uma tempestade. Com o mar enraivecido, as ondas 
ameaçadoras e os relâmpagos cruzando o céu iluminado pela lua cheia, o cenário está pronto para acolher a visão dramática 
deste barco. É como se o repetidor de minutos do relógio tivesse sido concebido para fazer tocar o sino anunciando a morte 
de qualquer marinheiro que se cruze no seu caminho, com o intuito de o arrastar até ao remoinho mecânico das profundezas 
do mar.

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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Toda a criatividade do artesanato artístico
Obra-prima do artesanato artístico, o mostrador é uma autêntica expressão de arte. Na sua conceção, o mestre artesão da Vacheron 
Constantin recorreu a uma técnica pouco utilizada, que conjuga a pintura esmaltada em miniatura e a esmaltagem grisaille. O primeiro 
trabalho remonta aos grandes dias da pintura esmaltada em miniatura, que deu fama à cidade de Genebra no século XVII. Esta técnica 
consiste em pintar cores preparadas a partir de óxidos metálicos em pó, às quais é adicionado um aglutinante à base de óleo sobre 
uma camada de esmalte branco opaco, aplicado sobre um fundo dourado. As cores são aplicadas com um pincel extremamente fino, 
à semelhança da técnica da têmpera sobre tela, sendo fixadas em cada fase através de uma cozedura no forno, o que requer um 
perfeito domínio da temperatura e dos tempos. Neste modelo, que representa “O Holandês Voador”, a cena do mar enraivecido sob 
um céu cor de chumbo salpicado de relâmpagos teve de ser "colocada" com um cuidado meticuloso, para que o espaço dedicado 
ao barco ficasse na sombra. Foi necessária uma dezena de passagens pelo forno para  obter esta pintura marítima. Esta fase fica 
concluída com a aplicação de uma camada de fondant (esmalte transparente), seguida do respetivo polimento com pedras de grão 
muito fino para obter uma superfície lisa e polida. Para finalizara o processo, segue-se uma cozedura de "vidragem", que também 
proporciona ao esmalte uma aparência convexa. Só depois de todas estas etapas se considera terminada uma peça pintada com 
esmalte em miniatura. 

No caso do relógio Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman da Vacheron Constantin, o resultado ainda 
é apenas um esboço já que falta albergar o famoso barco fantasma. Para obter uma aparência fantasmagórica, o artesão optou 
pelo esmalte grisaille para realçar a silhueta do barco num jogo de luzes e sombras. Esta técnica consiste em aplicar finas camadas 
de esmalte branco ou branco de Limoges, cozidas sucessivamente, acentuando assim o motivo à medida que são sobrepostas. É 
igualmente muito importante o controlo da temperatura e dos tempos de cozedura, uma vez que este esmalte branco derrete a 
uma temperatura cerca de 40° inferior à dos esmaltes da pintura em miniatura subjacente, o que impede a alteração desta última, 
não demorando mais do que alguns segundos a fixá-lo. Este segundo passo na elaboração do mostrador, que também requer uma 
dezena de cozeduras no forno, é muito delicado, dado que pode deteriorar a pintura já acabada. Qualquer manuseamento inadequado 
poderia destruir os dois meses de trabalho dedicados a esta obra-prima da relojoaria, uma expressão invulgar do enorme domínio em 
termos de artesanato artístico. 

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 movimento da manufatura de grande complicação, o Calibre 2755 TMR
Este relógio Les Cabinotiers, numa edição de um único exemplar, é acionado pelo Calibre 2755 TMR com repetidor de minutos e por 
um tourbillon de 471 peças. Derivado do Calibre 2755, o movimento emblemático da Vacheron Constantin para os modelos de Grande 
Complicação, esta versão de corda manual é equipada com um tourbillon de um minuto, que funciona a 18.000 alternâncias por hora 
(2,5 Hz), e dispõe de uma reserva de marcha de 58 horas, indicada na parte de trás. O mecanismo é completado com um repetidor 
de minutos que faz soar as horas a pedido. Para criar este mecanismo de sonnerie, particularmente complexo, que é controlado com 
um parafuso que desliza ao longo do bisel, os engenheiros e mestres relojoeiros da Vacheron Constantin inspiraram-se no trabalho 
do relógio de aniversário La Tour de l'Île de 2005 e, em especial, no seu regulador de sonnerie. Este sistema permite cronometrar 
perfeitamente a duração das sequências musicais para obter um som distinto e harmonioso das notas que tocam as horas, os quartos 
e os minutos por meio de martelos que batem nos gongos circulares. O modelo é equipado com um regulador de sonnerie centrípeta 
perfeitamente silencioso, que evita qualquer desgaste inapropriado do mecanismo.

O Calibre 2755 TMR incorpora acabamentos de alta relojoaria que incluem uma minuciosa biselagem manual das pontes decoradas 
com um motivo Côtes de Genève, uma gravura circular da placa e um arredondamento aplicado às barras da gaiola do tourbillon. 
O facto de cada uma das peças que constituem o movimento estar acabada e decorada à mão, independentemente do lugar que 
ocupa dentro do mecanismo, mesmo quando não é visível, revela o mesmo cuidado minucioso espelhado no mostrador, e representa 
uma parte integral da procura estética característica da Vacheron Constantin, na qual a beleza e a harmonia do conjunto derivam da 
atenção dada aos mais ínfimos detalhes. O calibre 2755 TMR está alojado numa caixa em ouro branco de 18 quilates, com 45 mm de 
diâmetro e 13,52 mm de espessura, com uma correia em pele de aligátor azul-escura, presa com um fecho de báscula 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) evocam o maravilhoso mundo marítimo e a sua mitologia. 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 indomável. Contudo, não é o único que reina sobre as ondas tumultuosas. Da mesma forma, o oceano está repleto 
de criaturas misteriosas, nereidas, náiades ou sereias, que algumas vezes são ninfas e outras vezes criaturas temíveis que surgem 
diante dos marinheiros, céleres em difundir lendas marítimas. A do Holandês Voador, celebrada por Wagner, remonta à época da 
conquista dos oceanos, das abordagens pelos bucaneiros e das ousadas façanhas do pirata Barbanegra.

Apesar da exploração científica, o mistério dos mares mantém-se vivo. O fundo do oceano continua praticamente inexplorado e muito 
pouco cartografado. Mergulhar nas profundezas dos oceanos revelou a existência de espécies desconhecidas, que alimentam mitos 
como o de uma lula gigante prestes a atacar no fundo do mar. Os oceanos, que cobrem quase três quartos da superfície da Terra, 
acolhem a maioria das espécies vivas e regulam mais de 80% do clima da Terra, continuam a ser uma vasta extensão com muitos 
segredos ainda por desvelar. A imagem enigmática dos sete mares e as criaturas fabulosas que neles habitam constituíram uma 
fonte de verdadeiro fascínio através dos tempos. Fonte de inspiração para poetas, obsessão de exploradores, quimera de fabulistas 
ou tesouro de naturalistas... o mar também alimentou as criações da Vacheron Constantin, que elegeu este ano "Les Royaumes 
Aquatiques®" como tema para os seus relógios 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: edições de peças únicas 
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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The Anatomy of Beauty®

O relógio Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman é uma ilustração perfeita do tema anual da Vacheron 
Constantin "The Anatomy of Beauty®", que celebra a atenção da Maison pelos detalhes. 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
O relógio Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman, uma edição de um único exemplar, que enriquece o 
tema "Les Royaumes Aquatiques®" escolhido pela Vacheron Constantin em 2022, rende homenagem à lenda deste capitão maldito 
que, entre outras coisas, serviu de inspiração a uma ópera de Wagner. No mostrador do relógio é representado o barco fantasma do 
Holandês Voador no fragor de uma tempestade, uma obra-prima criada com uma técnica inusual de esmaltagem. Para reproduzir o 
mar enraivecido sob um céu de lua cheia banhado pelos relâmpagos, o mestre artesão criou a cena com uma pintura em miniatura, 
refletindo a grande tradição dos "esmaltes de Genebra" dos séculos XVII e XVIII. A imagem assombrada do barco é adicionada numa 
segunda fase, em esmalte grisaille, através de um jogo de luzes e sombras que traduz perfeitamente o universo fantasmagórico 
da lenda. Este relógio é acionado pelo Calibre 2755 TMR com repetidor de minutos e pelo tourbillon de 471 peças, desenvolvido e 
produzido pela Vacheron Constantin. Derivado do calibre 2755, o movimento emblemático da Maison para os modelos de Grande 
Complicação, esta versão de corda manual é equipada com um tourbillon de um minuto, que funciona com uma frequência de 18.000 
alternâncias por hora (2,5 Hz) e dispõe de uma reserva de marcha de 58 horas, indicada na parte de trás. O mecanismo é completado 
com um repetidor de minutos que indica as horas a pedido.

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 Repetidor de minutos Tourbillon – Flying Dutchman
Referência 6540C/000G- 034C
 
Calibre 2755 TMR
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga manual
 33,9 mm de diâmetro, 7,1 mm de espessura
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
 2.5Hz (18.000 alternâncias / hora)
 471 peças
 40 rubis
 Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos
 Pequeno ponteiro dos segundos às 6 horas em ponto na gaiola do tourbillon
 Repetidor de minutos, tourbillon e indicação de reserva de marcha na parte de trás do relógio

Ajuste Ajuste das horas e minutos: coroa para dar corda (2 posições)

Caixa Ouro branco de 18 quilates
 45 mm de diâmetro, 13,52 mm de espessura
 
Mostrador Ouro de 18 quilates revestido com esmalte em miniatura "Grand Feu" e esmalte grisaille representando o 

"Flying Dutchman" 
 Ponteiros em ouro branco de 18 quilates 

Correia Pele de aligátor Mississippiensis azul-escuro, cosida à mão, acabamento artesanal, grandes escamas 
quadradas

Fecho Fecho de báscula em ouro branco de 18 quilates
 Meia Cruz de Malta polida

Estojo Modelo Les Cabinotiers 

Peça única
“Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “AC” gravados no fundo da caixa

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/

