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• Uma peça única impulsionada por um novo calibre da manufatura com um total de 24 complicações de 
relojoaria.  

• Um relógio de duas faces, completamente reversível graças ao seu sistema inteligente de fecho da 
bracelete. 

• « La Musique du Temps »: uma série de peças únicas criadas no departamento de Les Cabinotiers da 
Vacheron Constantin que presta homenagem à arte da música. 

• Na sua qualidade de parceiros da Casa, os Abbey Road Studios gravaram uma impressão sonora original 
que funciona como certificado único para cada uma das peças da série “La Musique du Temps®”.

A Vacheron Constantin apresenta o relógio de pulso mais complicado fabricado até à data pela Maison. Trata-se de 
uma peça única de duas faces, que mostra na frente as horas e as medições do cronógrafo, além de um calendário 
perpétuo. As funções astronómicas são exibidas no reverso, incluindo a hora solar, a equação do tempo, o nascer e 
o pôr do sol, a duração do dia e da noite, a idade da lua e respetivas fases lunares. Este relógio está equipado com um 
turbilhão e um repetidor de minutos. Um total de 24 complicações, perfeitamente legíveis, regidas pelo novo calibre 
2756 da manufatura, composto por 1163 peças.

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


3

Introdução
–
Uma face para as horas e o 
calendário
–
Uma face astronómica e 
técnica
–
Les Cabinotiers: criações 
únicas 
–
Uma impressão sonora 
certificada pelos Abbey 
Road Studios
–
Resumo
–
Características técnicas  

« La Musique du Temps®»
Les Cabinotiers Grande Complicação cronógrafo rattrapante 
- Tempo

Uma face para as horas e o calendário

Entre as complicações relojoeiras, os relógios com sonnerie ocupam um lugar de destaque. Durante mais de 
dois séculos, estes complexos mecanismos têm ocupado um lugar de honra na Vacheron Constantin. Em 2019, 
o departamento Les Cabinotiers decidiu homenageá-los através de exemplares únicos reunidos sob o tema 
« La Musique du temps® ».

Les Cabinotiers cronógrafo rattrapante – Tempo é o culminar deste conceito. À função de repetição de minutos, 
que envolve uma estrutura « musical » que tem em atenção o posicionamento dos gongos e a sua sonoridade 
harmoniosa quando atingidos, adicionam-se as indicações horárias e o calendário, que surgem numa das faces do 
relógio, que se juntam ao cronógrafo rattrapante. As indicações do calendário perpétuo são apresentadas em dois 
submostradores inferiores, um para o dia e a data e o outro para o mês e o ano bissexto.

Em perfeita simetria, os dois quadrantes superiores são dedicados à contagem decrescente do tempo. As horas 
surgem no quadrante esquerdo com disco interno 24h que pode servir como segundo fuso horário, enquanto o da 
direita é reservado para os minutos no disco exterior, e o contador de 30 minutos do cronógrafo no disco interior. 
Uma vez que o cronógrafo faz parte das  complicações mais complexas a integrar num calibre, os mestres relojoeiros 
da Maison quiseram expressar a sua verdadeira nobreza criando um cronógrafo rattrapante equipado com uma roda 
de colunas. O sistema rattrapante, com dois ponteiros centrais, permite calcular tempos intermédios parando um dos 
dois ponteiros que, uma vez reiniciado, «apanha» o primeiro. Contudo, com estas funções iniciais, o calibre 2756, 
constituído por 1.163 peças, revelou apenas metade das suas proezas técnicas.

Para descobrir o alcance desta proeza é necessário dar a volta ao relógio. Com a sua caixa perfeitamente simétrica, 
graças ao engenhoso sistema de fecho com correia extraível, o relógio Les Cabinotiers cronógrafo rattrapante é 
completamente reversível e pode ser usado de ambos os lados, consoante a preferência do momento.  
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Uma face astronómica e técnica

Na segunda face, os ponteiros centrais, incluindo o ponteiro dos minutos com o símbolo do sol, indicam a verdadeira 
hora solar. Com base na deslocação aparente do Sol, este último difere do tempo civil devido à inclinação do eixo da 
Terra e à excentricidade da órbita terrestre. A hora solar média - a hora civil que rege a nossa vida diária - e a hora 
solar, apenas coincidem quatro vezes por ano, com variações máximas que vão desde -16 minutos e 23 segundos 
até +14 minutos e 22 segundos. A diferença é o que se conhece como a equação do tempo, que, neste relógio, é 
do tipo ativo, dada a simultaneidade das duas leituras da hora em cada um dos lados do relógio. Esta informação é 
complementada com a indicação do nascer e do pôr do sol, assim como da duração do dia e da noite, posicionadas às 
3h e às 9h. 

Na parte inferior do mostrador está a indicação da idade da lua e das suas fases, por meio de um ponteiro retrógrado 
num submostrador semicircular. Também neste caso, os mestres relojoeiros não optaram pelo caminho mais fácil com 
esta indicação da fase da lua de alta precisão, que requer apenas uma correção a cada 1000 anos.  Para respeitar a 
harmonia deste segundo mostrador, o turbilhão surge majestosamente entronizado às 12h com a sua caixa em forma 
de meia Cruz de Malta, o emblema da Maison, coroado pelo indicador de reserva de marcha com um ponteiro central.

Com as suas múltiplas funções e visualizações, esta peça constitui um autêntico desafio de relojoaria. Do ponto de 
vista técnico, com este calibre, desenvolvido pela mesma equipa que desenvolveu a Referência 57260, até o mais 
ínfimo pormenor foi tido em consideração, como, por exemplo, o isolador do excêntrico do rattrapante, concebido com 
a finalidade de economizar energia para uma peça que dispõe de uma notável reserva de marcha de 65 horas, que se 
convertem em 40 horas com o cronógrafo ativo. A nível estético, garante uma leitura perfeita dos dois mostradores 
em cinzento antracite com acabamento de efeitos de raios de sol e guilloché na circunferência. Foram as opções 
estéticas conjugadas com a visualização, que ditaram a construção do calibre, numa abordagem multidisciplinar. 
O resultado é um relógio excecional, cujas generosas proporções de 50 milímetros de diâmetro por 21 milímetros de 
altura são suavizadas pelas curvas da caixa em ouro rosa.  A bracelete em pele de aligátor dá o toque final à beleza 
estética deste relógio, que se consolida como autêntico herdeiro da Alta Relojoaria e das suas tradições. 
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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, e que estavam localizadas nos andares superiores dos edifícios genebrinos. 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 perícia, 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 de pulso 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 as horas na escuridão, numa época em que era necessário recorrer a castiçais 
para ver de noite, os relógios com sonnerie assumiram diversas formas: relógios de repetição (que indicam as horas, 
e também os quartos ou meios quartos, assim como minutos, de acordo com o pedido, consoante o modelo), Grande 
e Petite Sonnerie (que indicam as horas e os quartos à passagem, com ou sem repetição da hora a cada quarto) e 
por último, relógios com alarme (que podem ser programados para tocar em horários específicos). Embora cada uma 
destas complicações tenha características distintivas, todas combinam um mecanismo integrado e complexo, com a 
natureza de 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 de bolso com indicação sonora remonta a 1806: um relógio 
de bolso em ouro, registado pelo neto do fundador, Jacques-Barthélemy, 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 
integral do acervo do qual a Manufatura muito se orgulha, e que foi sendo enriquecido ao longo das décadas.
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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 mantém estreitos vínculos com 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 similares, os Abbey Road Studios e a Vacheron Constantin 
trabalham em estreita colaboração tanto na criação de conteúdos como 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 com repetição da 
coleção “La Musique du Temps®” 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, experiência, perícia e excelência que definem a nossa 
colaboração e que permitirão perpetuar eternamente a personalidade destes relógios singulares.”
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Resumo

Os relógios com sonnerie ocupam um lugar especial entre as complicações da relojoaria. Durante mais de dois 
séculos, estes complexos mecanismos têm sido destacados pela Vacheron Constantin. Agora, o departamento Les 
Cabinotiers decidiu homenageá-los através de criações únicas sob o tema “La Musique du Temps®”. Les Cabinotiers 
Grande Complication cronógrafo rattrapante – Tempo é o culminar deste conceito, com as suas 24 complicações 
regidas pelo novo calibre 2756 da manufatura com 1.163 peças. Trata-se de um modelo único de duas faces que 
mostra, na frente, as horas e as medições do cronógrafo rattrapante, complementadas com um calendário perpétuo. 
As funções astronómicas são exibidas no reverso, incluindo a hora solar, a equação do tempo, o nascer e o pôr do sol, 
a duração do dia e da noite, a idade e as fases da lua. Este relógio com turbilhão, está igualmente equipado com um 
repetidor de minutos. Com as suas múltiplas funções e visualizações, esta peça representa um autêntico desafio da 
relojoaria, tanto a nível técnico como estético. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Grande complication cronógrafo ratrappante – Tempo  

REFERÊNCIA 9740C/000R-B692

CALIBRE  2756
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga manual
 33,3 mm de diâmetro (14 ¾’’), 16,35 mm de espessura
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
 1.163 peças
 40 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra 

INDICAÇÕES  ANVERSO
 Horas, minutos descentrados - Repetição de minutos (horas, quartos e minutos a pedido) - 2º fuso horário/ 

fuso horário de 24 horas - Contador cronógrafo de 30 minutos - Cronógrafo rattrapante - Calendário 
perpétuo (data, dia, mês e ano bissexto) 

 REVERSO
 Tourbillon regulador - Fase e idade lunar retrógrada - Equação ativa do tempo  - Nascer e pôr do sol - 

Duração do dia e da noite - Indicação da reserva de marcha

CAIXA Ouro rosa de 18 quilates 5N 
 50 mm de diâmetro, 21 mm de espessura

MOSTRADOR Mostrador opalino cinzento ardósia com efeitos de raios de sol na parte central superior 
 Parte central do mostrador cinzento ardósia guilloché
 Parte exterior do mostrador cinzento ardósia com efeitos de raios de sol
 Serigrafia branca para as indicações     

CORREIA  Pele de alligator Mississippiensis castanha com forro  interior em pele de aligátor, cosida à mão, 
acabamento artesanal, grandes escamas quadradas 

FECHO Fecho de báscula em ouro rosa de 18 quilates 5N
 É fornecido com um segundo fecho de báscula em ouro rosa de 18 quilates 5N 
 Meia Cruz de Malta polida

CAIXA DE APRESENTAÇÃO E COMPLEMENTO    Modelo Les Cabinotiers

Relógio único
Inscrições « Pièce Unique » e « Les Cabinotiers » gravadas nas asas do relógio

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 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

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

