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• “La Musique du Temps®”: um repertório de modelos únicos criado no departamento Les Cabinotiers 
em homenagem à arte musical.

• Os Abbey Road Studios, na sua qualidade de parceiros da Casa, gravaram a impressão sonora 
original de cada um destes modelos, que consiste num certificado exclusivo de cada peça.

Les Cabinotiers Tourbillon Repetição de minutos – A designação “Quatro estações” identifica quatro criações únicas 
e exclusivas que expressam os requintados tons das artes que se cultivam na Casa. Obras-primas da gravura e da 
esmaltagem, são um convite à admiração dos mostradores decorados com um fascinante simbolismo naturalista. Para 
marcar os tempos destes relógios, a Vacheron Constantin elegeu o seu calibre 2755 TMR, que combina a precisão de um 
tourbillon regulador com a repetição de minutos, e que representa os mais recentes desenvolvimentos da Manufatura.

Herdeiros dos relógios sonoros
Em 1941, a Vacheron Constantin combinou a proeza técnica com a perfeição estética ao introduzir o seu relógio ultraplano 
com repetição de minutos. Este mecanismo, que indica as horas, os quartos e os minutos com o som de dois gongos, a 
pedido, foi apresentado num modelo ultraplano em ouro que irradiava a elegância característica dos relógios da Vacheron 
Constantin. Com os quatro relógios exclusivos e únicos Les Cabinotiers Tourbillon Repetição de Minutos - Quatro estações, 
a Manufatura perpetua a tradição dos relógios com sonnerie, inspirando-se neste emblemático modelo de 1940.

Cada relógio está equipado com o calibre 2755 TMR, que regula o mecanismo de sonnerie mediante um tourbillon de 
um minuto, com jaula rotativa que permite neutralizar os efeitos da gravidade da Terra. O movimento mecânico de carga 
manual, com uma reserva de marcha de 58 horas, discretamente indicada no reverso, palpita com uma frequência de 2,5 Hz 
(18.000 alternâncias por hora), uma baixa frequência que é típica da relojoaria tradicional. Com as suas 471 peças, o calibre 
2755 TMR incorpora um regulador centrípeto de sonnerie silencioso, que garante a excelência da 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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Obras de arte naturalistas
Mostrando as piruetas de uma carpa a nadar num cenário engalanado com as cores sazonais, os mostradores representam 
para as artes decorativas aquilo que a repetição de minutos significa para a relojoaria mecânica: toda uma proeza de perícia 
e habilidade excecionais. Obras-primas da miniaturização, os mostradores destes relógios estão gravados com uma 
técnica de baixo-relevo que acentua a riqueza da cenografia. Para cada mostrador, são necessárias, no mínimo, sessenta 
horas, para gravar o material com um buril para criar o efeito de profundidade, baseado em diferenças de altura de até 
1,35 milímetros. De seguida, o esmaltador inicia a sua tarefa utilizando uma paleta de 12 cores, que se aplicam mediante 
a técnica de baixo-relevo champlevé e que consiste em preencher com esmalte as cavidades criadas pelo gravador. 
São necessárias cerca de 15 cozeduras para obter as cores desejadas, com a aplicação de sucessivas camadas. Estas 
operações de alto risco devem ser levadas a cabo com enorme precaução, para evitar que as múltiplas cozeduras fissurem 
ou diminuam o brilho do esmalte.

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
O departamento Les Cabinotiers da Vacheron Constantin inspirou-se no primeiro relógio de pulso com repetição de 
minutos da Manufatura, um modelo ultraplano que foi introduzido em 1941. A excelência relojoeira perpetua-se hoje no 
coração da série Les Cabinotiers Tourbillon Repetição Minutos - Quatro estações, equipados com o calibre 2755 TMR. 
Este movimento regula o mecanismo que indica as horas, os quartos e os minutos, a pedido, mediante um tourbillon de 
um minuto, com jaula rotativa que permite neutralizar os efeitos da gravidade da Terra. Cada mostrador constitui uma 
obra-prima da miniaturização, no qual a representação das estações do ano e as suas cores são inicialmente gravadas 
à mão, utilizando-se a técnica do baixo-relevo que acentua a riqueza da cenografia. Posteriormente, mediante a técnica 
da esmaltagem champlevé, aplica-se cerca de uma dúzia de cores, em camadas sucessivas, que se fixam com o mesmo 
número de cozeduras no forno. O resultado são quatro mostradores únicos para quatro relógios excecionais.

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 Minutos - Quatro Estações Verão 

REFERÊNCIA 6520C/000J-B602

CALIBRE   2755 TMR
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 33,90 mm (14 ¾) de diâmetro, 6,1 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 58 horas
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 471 peças 
 40 rubis 
 Relógio distinguido com a Punção de Genebra 

INDICAÇÕES  Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na jaula do tourbillon.
 Repetição de minutos (horas, quartos e minutos a pedido)
 Tourbillon

CAIXA  Ouro amarelo 3N de 18 quilates 
 44 mm de diâmetro, 13,5 mm de espessura 
 Fundo em cristal de safira transparente 

MOSTRADOR Ouro de 18 quilates, combinação de duas técnicas de de gravura artesanal e esmaltagem 
champlevé, utilizadas para representar a “estação do Verão” 

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

FECHO  Fecho de báscula em ouro amarelo 3N de 18 quilates 
 Em forma de meia cruz de Malta polida 

COFRE DE APRESENTAÇÃO E 
COMPLEMENTO Modelo Les Cabinotiers 
 Entregue com um segundo fecho com fivela em ouro amarelo 3N de 18 quilates
  Certificado dos Abbey Road Studios

Peça única
Inscrição “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” 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/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tourbillon Repetição Minutos - Quatro Estações Primavera

REFERÊNCIA 6520C/000R-B604

CALIBRE   2755 TMR
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 33,90 mm (14 ¾) de diâmetro, 6,1 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 58 horas
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 471 peças 
 40 rubis 
 Relógio distinguido com a Punção de Genebra 

INDICAÇÕES  Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na jaula do tourbillon.
 Repetição de minutos (horas, quartos e minutos sob demanda)
 Tourbillon

CAIXA   Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 44 mm de diâmetro, 13,5 mm de espessura 
 Fundo em cristal de safira transparente 

MOSTRADOR Ouro de 18 quilates, combinação de duas técnicas de de gravura artesanal e esmaltagem 
champlevé, utilizadas para representar a “estação da Primavera”. 

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

FECHO   Fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Em forma de meia cruz de Malta polida  

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

Peça única
Inscrição “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” 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/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tourbillon Repetição Minutos - Quatro estações Outono

REFERÊNCIA 6520C/000G-B605

CALIBRE   2755 TMR
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 33,90 mm (14 ¾) de diâmetro, 6,1 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 58 horas
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 471 peças 
 40 rubis 
 Relógio distinguido com a Punção de Genebra 

INDICAÇÕES Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na jaula do tourbillon
 Repetição de minutos (horas, quartos e minutos sob demanda)
 Tourbillon

CAIXA  Ouro branco de 18 quilates 
 44 mm de diâmetro, 13,5 mm de espessura 
 Fundo em cristal de safira transparente 

MOSTRADOR Ouro de 18 quilates, combinação de duas técnicas de de gravura artesanal e esmaltagem 
champlevé, utilizadas para representar a “estação do Outono”. 

CORREIA  Vermelha, em pele de Alligator Mississippiensis, com 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 segundo fecho em ouro branco de 18 quilates
  Certificado dos Abbey Road Studios

Peça única
Inscrição “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” 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/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Tourbillon Repetição Minutos - Quatro estações Inverno

REFERÊNCIA 6520C/000P-B606

CALIBRE   2755 TMR
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 33,90 mm (14 ¾) de diâmetro, 6,1 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 58 horas
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 471 peças 
 40 rubis 
 Relógio distinguido com a Punção de Genebra 

INDICAÇÕES Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na jaula do tourbillon
 Repetição de minutos (horas, quartos e minutos sob demanda)
 Tourbillon

CAIXA   Platina 950 
 44 mm de diâmetro, 13,5 mm de espessura 
 Fundo em cristal de safira transparente 

MOSTRADOR Ouro de 18 quilates, combinação de duas técnicas de gravura artesanal e esmaltagem champlevé, 
utilizadas para representar a “estação do Inverno”.

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

FECHO  Fecho de báscula em platina 950 
 Em forma de meia cruz de Malta polida  

COFRE DE APRESENTAÇÃO E 
COMPLEMENTO Modelo Les Cabinotiers 
 Entregue com um segundo fecho de báscula em platina 950
  Certificado dos Abbey Road Studios

Peça única
Inscrição “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” 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/

