
 

Historiques Triple calendrier 1942 
 

Historiques Triple calendrier 1948 
 

 
 

• Complicação emblemática dos anos 40  
• Modelos em ouro rosa 18K 4N de edição limitada 
• Indicações de calendário em bordeaux ou azul-escuro 
• Novos calibres de corda manual 
• Caixa de triplo anel e alças em formato“garra”  

 
 
Vacheron Constantin apresenta dois novos modelos Historiques com um calendário 
completo. Com um look deliberadamente vintage, estes novos modelos, reinterpretam a 
criatividade e a estética dos relógios icónicos nascidos nos anos 40.  
 
Com a sua função de calendário, caixa redonda com espirais triplas, mostrador em dois 
tons, alças em formato de “garra” e movimento mecânico manual, os novos Historiques 
Triple Calendrier 1942 e o Triple calendrier 1948 são o reviver da típica complicação da 
marca Vacheron Constantin desta época.  
 
Um estilo, dois ícones… 
 
A Vacheron Constantin vem desta forma reinterpretar dois relógios de calendário datados 
de 1942 e 1948, que realçam a sua experiência no campo das complicações “úteis” e do 
design característico que é associado. Daqui resultam códigos de design que refletem os 
modelos originais, mas com um toque contemporâneo. Uma peça com calendário triplo em 
aço e outra com calendário triplo em ouro rosa 18K 4N, com uma versão com a fase lunar, 
estão de volta ao centro das atenções. A caixa de 40 mm de diâmetro, fabricada ao estilo de 
Vacheron Constantin, apresenta um conjunto de características típicas da época, como é o 
caso da distinta caixa de triplo anel e alças em formato de “garra”. 
  
  



 

Coberto por um vidro tipo caixa ligeiramente mais espesso permite o uso de um bisel 
extremamente fino. A caixa é resistente à água a 30 metros e revela toda a delicadeza do 
acabamento da Alta Relojoaria, do novo calibre calendário completo, interpretado com as 
referências 4400 QC e 4400 QCL na versão de fase lunar. Com uma frequência de 4 Hz, este 
movimento mecânico de corda manual é inteiramente desenvolvido e fabricado por 
Vacheron Constantin e preserva o espírito original dos calendários de meados do século XX, 
enquanto providencia uma confortável reserva de 65 horas graças ao seu imponente 
tambor. 
 
Historiques Triple calendrier 1942 
 
O primeiro modelo, feito de aço, é inspirado na referência 4240, cujas primeiras execuções 
em ouro amarelo, ouro rosa ou aço foram introduzidas em 1942. Fiel ao modelo original, o 
atual revela-se discreto e elegante, com função de horas e minutos e pequeno indicador de 
segundos às 6 horas. Os indicadores de calendário aparecem com uma opção dupla, em 
bordeaux ou azul-escuro, num visor prateado em dois tons típicos da época. O centro 
acetinado e brilhante e a zona externa são pontuados com algarismos árabes, que melhoram 
claramente a legibilidade das respectivas funções e acentuam a sua elegância retro chique. 
 
Historiques Triple calendrier 1948 
 
Como o seu antecessor vintage, o Historiques Triples calendrier 1948 é fabricado em ouro 
rosa 18K 4N, um tom mais próximo da versão original, que lhe confere um estilo 
extremamente elegante. Fabricado em duas sérias limitadas de 200 peças cada, revive a 
referência 4240L apresentada em 1948: um triplo calendário enriquecido com uma 
sofisticada complicação astronómica – a alta precisão do ciclo lunar (daí o L no seu nome) – 
juntamente com o pequeno mostrador de segundos às seis horas. A sua versão 
contemporânea realça uma série de atributos refinados e distintos. O visor possui um centro 
opalino prateado com uma zona externa acetinada e brilhante. Esta versão subtilmente 
matizada é intercalada com a aplicação de números romanos de formato triangular,que são 
sobrevoados pelos finos ponteiros. As suas funções de calendário e o seu indicador do ciclo 
lunar estão disponíveis em bordeaux ou azul-escuro, que se conjugam com uma bracelete de 
pele castanha ou azul-escura de fivela clássica. 
 
Espírito Original 
 
Logo após a sua fundação por Jean-Marc Vacheron, em 1755, a Marca desenvolveu os seus 
primeiros calendários. Ao longo do século XIX, demonstrou o seu domínio nas complicações, 
através da criação de relógios de bolso técnicos, que associam calendários completos ou 
perpétuos com altas complicações, como o repetidor de minutos. Os primeiros relógios de 
pulso com calendário Vacheron Constantin remontam a 1920, mas foram os anos 40 que 
marcaram a idade de ouro dessa complicação na história da Casa. Os modelos de calendário 
deste período contribuíram bastante para a expansão e reputação mundial da Manufactura. 
Foram criados relógios icónicos, como as referências 4240 em 1942 e 4240L em 1948 que 
agora inspiram os dois novos modelos da coleção Historiques. 



 

 
Coleção Historiques, um retorno às raízes 
 
Raras e muito procuradas por colecionadores, as mais lendárias criações de Vacheron 
Constantin foram sucessivamente reinventadas na coleção Historiques há mais de 20 anos. 
Esta gama altamente exclusiva revisita os arquétipos criativos que pontuam a história da 
Manufactura desde 1755. Uma abordagem que resulta em modelos contemporâneos com 
inspiração vintage, que revivem o património técnico e estético da Vacheron Constantin.   



 

DADOS TÉCNICOS  
   Historiques Triple calendrier 1942 
 
Referência    3110V/000A-B425 
     3110V/000A-B426 

Relógios certificados com a Punção de Genebra 
 
Calibre     4400 QC 

Desenvolvido e fabricado por Vacheron Constantin 
Mecânico, corda manual 
29 Mm (12’’1/2) de diâmetro 
4.6 Mm de espessura 
Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha 
4Hz (28,800 vibrações/hora)  
225 Componentes 
21 Rubis 

 
Indicadores    Horas, minutos 
   Indicador de segundos pequeno às 6 horas 

Calendário completo (dia da semana e mês em 
pequenos guichets, data em mostrador) 
 

Caixa     Aço inoxidável  
40 mm de diâmetro, 10.35 mm de espessura 
Com cobertura em cristal de safira transparente 

 Resistência à água testada a uma pressão de 3 bar  
 (aproximadamente 30 metros) 

 
Mostrador Prateado, acetinado brilhante 

Números árabes pintados a preto  
Mostrador de data pintado em bordeaux / azul-escuro  

 
Bracelete Pele de Aligator Mississippiensis castanho/azul-escuro 

com forro interior em pele de aligator, costurado à mão, 
selado e de grande escala quadrada. 

 
Fecho                Fivela em Aço 
  Formato de meia Cruz de Malta polida 
  



 

DADOS TÉCNICOS 
      

Historiques Triple calendrier 1948 
 
Referência    3100V/000R-B359 
     3100V/000R-B422 

Relógio certificado com a Punção de Genebra 
 
Calibre     4400 QCL 

Desenvolvido e fabricado por Vacheron Constantin 
Mecânico, enrolamento manual 
29 Mm (12’’) de diâmetro 
4.6 Mm de espessura 

  Aproximadamente 65 horas de reserva de energia 
  4 Hz (28,800 vibrações/hora)  

253 Componentes 
21 Rubis 

 
Indicadores     Horas, minutos 

Calendário completo (dia da semana, mês e data)  
Precisão da Fase lunar  
 

Caixa       Ouro rosa 18K 4N  
40 mm de diâmetro, 10.35 mm de espessura 

   Cobertura em cristal de safira transparente  
 Resistência à água testada a uma pressão de 3 bar  
 (aproximadamente 30 metros) 

 
Mostrador Prateado opalino de exterior acetinado  

Ponteiros aplicados a ouro 18K 4N  
Indicador de data em faixa, nas cores bordeaux/azul-

escuro  
 
Bracelete Pele de Aligator Mississippiensis castanho/azul-escuro 

com interior em pele de aligator, costurado à mão, 
selado e em grandes escala quadrada. 

 
Fivela      Ouro rosa 18K 4N  
                Fecho em formato de meia Cruz de Malta 
 
Edição limitada de 200 peças numeradas individualmente 
“N°X/200” gravado no mostrador 
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