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• Um modelo único e exclusivo inspirado num relógio de 1950, referência 4308. 
• Um mostrador em esmalte alveolar cloisonné, elaborado pelo Atelier de Anita Porchet.
• Uma técnica de esmaltagem exclusivamente aplicada por especialistas artesãos. 

Esta poética representação de um barco sulcando as ondas, Les Cabinotiers – La Caravelle 1950, é  uma criação única que 
exibe um mostrador de esmalte cloisonné realizado pelo Atelier de Anita Porchet. Esta obra-prima da miniaturização está 
alojada numa caixa em ouro rosa 4N de 39 mm, equipada com o movimento de manufatura 4400. O modelo inspira-se num 
relógio de 1950 do departamento Héritage da Vacheron Constantin. 

Com este único e exclusivo modelo, “Les Cabinotiers – La Caravelle 1950”, a Vacheron Constantin inicia a viagem dos grandes 
exploradores históricos. Foi a bordo das caravelas, os primeiros barcos de alto-mar do Renascimento, que Bartolomeu Dias 
chegou ao Cabo da Boa Esperança, em 1487, e que Cristóvão Colombo descobriu a América cinco anos mais tarde. Porém, 
neste caso, a aventura assume um ar mais artístico, com a conceção de um mostrador esmaltado que evoca as épicas 
travessias destes intrépidos marinheiros. Na sua realização, os mestres artesãos do Atelier de Anita Porchet, que se converteu 
na referência da profissão, inspiraram-se num valioso e pouco conhecido relógio que pertence ao departamento Héritage da 
Vacheron Constantin e que remonta a 1950 (referência 4308).

Uma técnica ancestral 
À semelhança do modelo original, a técnica utilizada é a do esmalte alveolar cloisonné, uma técnica oriunda do antigo Egito 
e difundida por todo o mundo graças à ourivesaria bizantina. Consiste em definir os contornos da figura a elaborar mediante 
finas tiras de metal ou arame em ouro que se fixam à superfície que se pretende esmaltar. Os alvéolos criados desta forma 
são preenchidos com pó de esmalte que, posteriormente, é vitrificado mediante cozeduras sucessivas no forno. Uma maior 
variedade da paleta de cores utilizada requer um maior número de aplicações de esmalte e de cozeduras, com o consequente 
perigo que envolve cada uma destas operações no forno, dado que pode deteriorar o trabalho já realizado. Por último, a placa 
de esmalte é polida para permitir a visualização das "partições" em ouro e o desenho definitivo. 

Um reconhecimento náutico 
Neste modelo, as sumptuosas tonalidades do mostrador são acentuadas pelo brilho dos ponteiros em ouro, do tipo palito, 
que traçam o seu percurso sobre os números romanos e os indicadores horários redondos, ambos aplicados em oro. 
Como reconhecimento final a essa era de façanhas náuticas, surge na superfície esmaltada um paillon (lantejoula) em 
ouro que representa a “Polaris”, a Estrela Polar ou Estrela do Norte, utilizada outrora pelos marinheiros, juntamente com 
os seus sextantes, na transcendental tarefa de calcular a sua localização em alto-mar. Paralelamente, para que a caravela 
possa navegar adequadamente, o modelo está equipado com o calibre 4400, um movimento de manufatura de carga 
manual que move os ponteiros das horas e dos minutos, e que funciona a uma frequência de 28.800 alternâncias por hora. 
Extraordinariamente plano, com apenas 2,80 mm de espessura, está alojado numa caixa em ouro rosa 4N de 39 milímetros de 
diâmetro. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html
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Resumo
Com este único e exclusivo modelo, “Les Cabinotiers – La Caravelle 1950”, a Vacheron Constantin inicia a 
viagem dos grandes exploradores históricos. Porém, neste caso, a aventura assume um ar mais artístico, com 
a conceção de um mostrador esmaltado que evoca as épicas travessias destes intrépidos marinheiros. Na sua 
realização, os mestres artesãos do Atelier de Anita Porchet inspiraram-se num valioso e pouco conhecido relógio 
do Departamento Héritage da Vacheron Constantin, referência 4308, e que remonta a 1950. À semelhança 
do modelo original, a técnica aplicada é a do esmalte cloisonné, uma técnica oriunda do antigo Egito. Como 
reconhecimento final a essa era de façanhas náuticas, surge na superfície esmaltada um paillon (lantejoula) 
em ouro que representa a “Polaris”, a Estrela Polar ou Estrela do Norte, utilizada outrora pelos marinheiros, 
juntamente com os seus sextantes, na transcendental tarefa de calcular a sua localização em alto-mar. 
Paralelmente, para que a caravela possa navegar adequadamente, o modelo está equipado com o calibre 4400, 
um movimento de manufatura de carga manual que move os ponteiros das horas e dos minutos, e que funciona a 
uma frequência de 28.800 alternâncias por hora. Extraordinariamente plano, com apenas 2,80 mm de espessura, 
está alojado numa caixa em ouro rosa 4N de 39 milímetros de diâmetro.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers esmalte Cloisonné "La Caravelle" 1950 

REFERÊNCIA 1110C/000R-B612

CALIBRE   4400
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 mecânico, carga manual 
 28,60 mm (121/2’’) de diâmetro, 2,80 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 65 horas 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 127 peças 
 21 rubis
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra 

INDICAÇÕES   Horas, minutos

CAIXA  Ouro rosa 4N de 18 quilates
 39 mm de diâmetro, 10,40 mm de espessura 

MOSTRADOR  Ouro de 18 quilates, esmalte cloisonné que representa uma Caravela. 
 4 números romanos e 8 pontos em ouro de 18 quilates 

CORREIA  Cor bordeaux, em pele de Alligator Mississippiensis, com forro  interior em pele de aligátor, cosida 
à mão, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas 

FECHO   Fivela em ouro rosa 4N de 18 quilates 
 Forma de meia Cruz de Malta polida 

ESTOJO DE APRESENTAÇÃO E ACESSÓRIO  Modelo Les Cabinotiers 

Peça única 
Inscrições “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” gravadas 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/
http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


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/

