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• “La Musique du Temps®”: um repertório de modelos únicos criado pelo departamento Les 
Cabinotiers como homenagem à arte musical.

• A impressão sonora de cada um destes relógios foi gravada pelos parceiros da Casa, os Abbey Road 
Studios, que emitirão essa impressão sonora como certificado exclusivo destes relógios.

Embora a principal função dos relógios, de servir como pontos de referência temporal, já constituir um desafio 
para os mestres relojoeiros, ajudar a determinar a localização no espaço consiste noutro desafio não menos 
importante. Nomeadamente quando estas duas funções se conjugam no mesmo relógio para indicar as horas 
mediante sons. Ao integrar num mesmo relógio de pulso um tourbillon regulador, com o objetivo de destacar 
a tradição; uma repetição de minutos que encarna a nobre linhagem de relógios sonoros da Casa; e um mapa 
rotativo da abóbada celeste para realçar a cosmologia do universo, a Vacheron Constantin apresenta um relógio 
com uma complexidade rara: a peça única Les Cabinotiers Tourbillon Repetição de minutos Mapa Celeste - 
Uma nota celestial. A sua elegância é salientada pela fineza do calibre, alojado numa caixa em ouro rosa 5N de 
18 quilates, com um diâmetro de 45 milímetros e apenas 15.1 mm de espessura. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Mestria mecânica 
A elegante e complexa técnica relojoeira que caracteriza a visão assumida pelo  departamento Les Cabinotiers 
já concebeu modelos como Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 – uma exibição 
combinada de tempo civil, solar e sideral com calendário perpétuo - e Les Cabinotiers Symphonia Grande 
Sonnerie 1860 – o primeiro relógio de pulso grande sonnerie da Manufatura. 

Como sucessor destas duas criações únicas e exclusivas apresentadas em 2017, o calibre 2755 TMRCC de 
413 peças impulsiona o relógio Les Cabinotiers Tourbillon Repetição de minutos Mapa Celeste - Uma nota 
celestial. Derivado do calibre 2755, um movimento de referência da Vacheron Constantin reservado a modelos 
especialmente complexos, esta versão de carga manual com 58 horas de reserva de marcha dispõe de um 
tourbillon de um minuto, que suporta o ponteiro pequeno dos segundos e que sobressai no mostrador azul com 
acabamento guilloché com efeitos de raio de sol. 

Apresentado no reverso do relógio, sobre um mostrador côncavo concebido para acentuar o efeito de 
profundidade, o mapa celeste oferece uma impressionante visão da Via Láctea e das constelações que surgem 
com todo o seu brilho, como se fossem observadas através de um telescópio. Com uma preocupação exaustiva 
pela exatidão, este mapa celeste completa uma rotação em 23 horas e 56 minutos, o que corresponde ao tempo 
sideral exibido no perímetro, juntamente com a indicação do dia, do mês e dos pontos cardeais. De acordo com 
os requisitos relojoeiros, uma elipse traçada sobre o cristal de safira indica a posição exata das constelações no 
momento em que o relógio é consultado. 

A repetição de minutos completa este modelo e permite indicar a hora com um som, a pedido.
Para criar este mecanismo sonoro especialmente complexo, controlado com um pulsador que se desliza na 
carrure, os engenheiros e mestres relojoeiros da Vacheron Constantin inspiraram-se no trabalho realizado em 
2005 com o relógio aniversário La Tour de l'île® e, particularmente, no seu regulador de sonnerie. Este sistema 
permite que a duração das sequências musicais seja perfeitamente medida, conseguindo-se assim um som 
distintivo e harmonioso das notas interpretadas pelas horas, quartos e minutos com os martelos que batem nos 
gongos. Este modelo dispõe de um dispositivo regulador volante centrípeto, totalmente silencioso, que evita 
qualquer desgaste imprevisto do mecanismo. 

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: criações únicas
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito próprio, 
dedicado à personalização de relógios e à criação de peças únicas. Esta tradição remonta ao século XVIII, época 
em que os mestres relojoeiros eram denominados cabinotiers e trabalhavam em oficinas banhadas de luz natural, 
conhecidas como cabinets que se localizavam nos andares superiores dos edifícios de Genebra. Das mãos destes 
cultos artesãos, abertos às novas ideias do Século das Luzes, nasceram excecionais instrumentos de relojoaria, 
inspirados na astronomia, na engenharia mecânica e nas artes. Essa capacidade, combinada com a experiência, 
que constitui a grande tradição relojoeira genebrina, tem fluido pelas veias da Vacheron Constantin desde 1755.

Vacheron Constantin e os relógios com sonnerie 
Os relógios com sonnerie ocupam um lugar especial no universo das complicações  relojoeiras. Durante mais de 
dois séculos, estes complexos mecanismos têm sido alvo de destaque por parte da Vacheron Constantin. Agora, 
o departamento Les Cabinotiers decidiu prestar-lhes homenagem através de criações únicas inspiradas no tema 
“La Musique du Temps®”. 

Resultado da necessidade de indicar a hora às escuras, numa época em que era necessário recorrer a castiçais 
para iluminar a escuridão, os relógios “audíveis” assumiram diversas formas: relógios de repetição (que indicam 
as horas, e também os quartos e os minutos, de acordo com o pedido), relógios de sonnerie (que indicam a hora e 
os quartos) e relógios com alarme (que podem ser programados para tocarem em horários específicos). Embora 
cada uma destas complicações tenha características distintivas, todas combinam um mecanismo integrado 
e complexo, com a natureza de um instrumento musical delicadamente elaborado, no que concerne à sua 
ressonância, acústica e harmonias. Apresentando caixas equipadas com complexos movimentos como único 
recurso de expressão musical, estas criações representam um magnífico trabalho de miniaturização. 

Na Vacheron Constantin, a primeira alusão a um relógio com indicação sonora remonta a 1806: um relógio de 
bolso em ouro, com repetição de minutos, registado por Jacques-Barthélemy, neto do fundador, no primeiro 
registo de produção que se encontra nos arquivos da empresa. A partir dessa altura, os relógios com sonnerie ou 
de repetição fizeram parte integrante do acervo que enche de orgulho a Manufatura, e que foi sendo enriquecido 
em contínuo ao longo das décadas. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Uma impressão sonora certificada pelos Abbey Road Studios
O som e a música sempre desempenharam um papel relevante nas parcerias da Casa, tendo a mais recente sido 
estabelecida com os Abbey Road Studios, um nome que está intrinsecamente associado a artistas icónicos como 
The Beatles, Adele e Oasis. Em colaboração com os estúdios, a Vacheron Constantin lançou a coleção Fiftysix®, 
apoiada pela campanha “Um entre poucos”. A parceria também está presente em “La Musique du Temps®”, uma vez 
que a Vacheron Constantin encomendou aos Abbey Road Studios a gravação do som único de cada modelo.

“Para além de partilharem valores extraordinariamente semelhantes, os Abbey Road Studios e a Vacheron 
Constantin trabalham em estreita colaboração na criação de conteúdos e na partilha de experiências e capacidades. 
Confiar a elaboração das impressões sonoras dos nossos relógios a um especialista internacionalmente reconhecido 
no mundo da gravação musical traduz a materialização de um dos nossos projetos de colaboração”, explica Laurent 
Perves, Diretor Executivo de Marketing da Vacheron Constantin.  Pela primeira vez, os relógios da coleção “La 
Musique du Temps®” com repetição vão incorporar uma impressão sonora única, gravada e certificada pelos Abbey 
Road Studios. “A oportunidade de captar a identidade sonora destas incríveis peças de relojoaria é um privilégio”, 
explica Jeremy Huffelmann, Diretor da Área de Cooperação dos Abbey Road Studios. “Estas gravações representam 
na perfeição os valores que partilhamos: a destreza artesanal, a perícia e a excelência que definem a nossa 
colaboração e que permitem perpetuar eternamente a personalidade destes relógios singulares.”

 

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
Ao concretizar uma combinação extraordinariamente original no mundo das complicações relojoeiras, o relógio 
Les Cabinotiers Tourbillon Repetição de minutos Mapa Celeste - Uma nota celestial - combina diversas formas de 
arte relojoeira. Este relógio double-face, único e exclusivo, que incorpora um regulador de tourbillon, repetição de 
minutos, em homenagem à nobre tradição dos relógios sonoros da Vacheron Constantin e um mapa rotativo da 
abóbada celeste, atinge um singular nível de complexidade. No coração da sua caixa em ouro 5N de 18 quilates, de 
45 milímetros de diâmetro e apenas 15,1 milímetros de espessura, palpita o Calibre 2755 TMRCC. Este movimento de 
413 peças, palpita a uma frequência de 18.000 alternâncias por hora, uma frequência típica da relojoaria tradicional, 
garantindo uma reserva de marcha de 58 horas. Os indicadores horários e, entre eles, o ponteiro pequeno dos 
segundos na jaula do tourbillon, adornado com a cruz de Malta, surgem na parte frontal, enquanto o reverso do 
relógio exibe uma impressionante vista da Via Láctea e das constelações, completando uma rotação em 23 horas e 
56 minutos, tal como na hora sideral. O pulsador deslizante localizado na carrure insinua o tratar-se de um relógio de 
repetição de minutos.

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 Tourbillon Repetição de minutos Mapa Celeste – Uma nota celestial 

REFERÊNCIA 9730C/000R-B493

Calibre   2755 TMRCC 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 mecânico, carga manual 
 33,90 mm (14 ¾) de diâmetro, 9,40 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 58 horas 
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 413 peças 
 38 rubis 
 Relógio distinguido com a Punção de Genebra

INDICAÇÕES  Horas, minutos
 Pequeno ponteiro dos segundos às 6 horas na jaula do tourbillon
 Repetição de minutos
 Tourbillon 
 Hora sideral, meses e mapa celeste no reverso do relógio

CAIXA   Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 45 mm de diâmetro, 15,10 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente 

MOSTRADOR  Ouro de 18 quilates, acabamento em guilloché elaborado à mão com efeitos de raios de sol e 
tonalidade azul 

 Índices horários aplicados em ouro branco de 18 quilates 

CORREIA Azul em pele de Alligator Mississippiensis, forro em pele de alligator, cosida à mão, acabamento 
artesanal, grandes escamas quadradas

FECHO   Fecho de báscula em ouro branco de 18 quilates 
 Em forma de meia cruz de Malta polida 

COFRE DE APRESENTAÇÃO 
E COMPLEMENTO  Modelo Les Cabinotiers 
 Entregue com um pino de ajuste e um fecho com fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates
 Certificado dos Abbey Road Studios

Relógio único e exclusivo, inscrição “Les Cabinotiers” e “Piece unique” gravada na parte posterior do relógio.

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 260 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 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 e Historiques. Paralelamente, oferece à sua 

exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao 

seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

