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• 19 complicações para este modelo único de dupla face e com repetidor de minutos, que mostra a hora 
solar, o tempo sideral e a hora civil com um calendário perpétuo.  

• Um calibre ultraplano com uma espessura inferior a 8 milímetros. 

• “La Musique du Temps®": uma série de relógios únicos criados no departamento Les Cabinotiers para 
homenagear a arte da música.

• Na sua qualidade de parceiros da Maison, 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®”.

Com indicações que incluem a hora civil, a hora solar e o tempo sideral, e as 19 complicações que integram 
este calibre repetidor de minutos, tornam este relógio único numa obra-prima da estética e da técnica da 
relojoaria. Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication com sonnerie – Ode à música, constitui uma 
homenagem às grandes leis da natureza, que não cessam de exercer o seu poder de fascinação.

Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication com sonnerie – Ode à Música constitui uma nova 
demonstração da mestria técnica da Vacheron Constantin na criação das suas grandes complicações de 
relojoaria. Como parte da série "La Musique du Temps®", que inclui uma excecional coleção de relógios com 
sonnerie, todos eles exemplares únicos para colecionadores, esta nova criação baseia-se essencialmente 
num repetidor de minutos que influenciou a construção de todo o calibre. 

O ponto de partida foi o famoso movimento 1731 da Manufatura, graças à sua extrema finura para um 
repetidor de minutos. Com uma espessura de apenas 3,90 mm, o calibre 1731 possui também uma 
impressionante reserva de marcha de 60 horas e uma magnífica qualidade sonora, fundamentalmente 
graças ao desenvolvimento de um regulador de sonnerie volante totalmente silencioso. Este movimento 
foi assim reformulado para alojar as complicações astronómicas que convertem este relógio numa peça 
excecional. Com o novo calibre 1731 M820, este relógio está equipado com 19 complicações, uma proeza 
por si só, e encontra-se alojado num espaço com uma altura de apenas 7,84 milímetros, sem se afastar do 
espírito do movimento básico ultraplano. Um dos principais desafios consistiu em indexar a equação ativa 
do tempo ao repetidor de minutos mantendo ao mesmo tempo uma extrema finura. 
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Calendário perpétuo e hora solar

Este relógio está equipado com um calendário perpétuo que se expressa de uma forma harmoniosa no mostrador 
opalino azul. A data é indicada por um ponteiro em serpentina num submostrador com anel concêntrico às 3 horas em 
ponto, para facilitar a legibilidade. Os dias, os meses e os anos bissextos surgem discretamente nas janelas entre as 
12 horas e as 2 horas em ponto. 

A data é indicada mediante as fases lunares de precisão e da idade da lua, assim como através da indicação do dia/
noite que é coaxial às fases lunares, um complemento lógico e poético ao calendário perpétuo. A parte inferior do 
mostrador é ocupada pela indicação dos ponteiros das horas ao nascer e ao pôr do sol, complementada por uma 
indicação linear da duração do dia e da noite. Uma abertura às 4 horas em ponto, mostra um disco com os signos do 
zodíaco, as estações, os solstícios e os equinócios.  

De acordo com as funções descritas, esta peça é essencialmente um relógio astronómico que, além da hora civil 
indicada pelos dois ponteiros centrais, mostra também as particularidades da hora solar. Dado que o movimento 
da Terra à volta do Sol descreve uma trajetória elíptica e não circular, e considerando que o eixo da Terra tem uma 
inclinação de 24° relativamente ao plano da sua órbita, a duração entre duas passagens zenitais solares não é a 
mesma ao longo do ano. Esta diferença entre o dia solar (real) e o dia civil de 24 horas (médio) oscila entre -16 e +14 
minutos, consoante a época do ano, coincidindo apenas quatro vezes em 12 meses. Conhecida como a equação do 
tempo ou correção do tempo em gíria astronómica, esta informação tem fascinado os fabricantes de relógios ao 
longo do tempo. O facto de estas variações serem rigorosamente idênticas de um ano para outro possibilita a sua 
programação mecânica através de uma came anual que controla a visualização deste diferencial temporal. Para esta 
peça, os mestres relojoeiros da Maison escolheram a solução menos comum e mais complexa da equação ativa 
do tempo. Esta consiste em exibir o tempo solar através de um ponteiro central de minutos, aqui simbolicamente 
recortado, permitindo assim uma leitura instantânea da hora civil e da hora solar.
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Tempo sideral

De acordo com os padrões dos mestres relojoeiros da Vacheron Constantin, um relógio não pode ser considerado 
como tal sem a indicação do tempo sideral. E é precisamente o que se pode encontrar na parte posterior desta peça, 
com uma carta celeste inteligentemente formada por dois discos de safira sobrepostos. Assumindo como referência 
uma estrela fixa no céu, o tempo que a Terra demora a dar uma volta completa de 360°, ou dia sideral, é exatamente 
de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O facto de a Terra girar em torno do seu próprio eixo e à volta do sol, faz com 
que demore menos quatro minutos do que um ano natural a regressar ao seu ponto de partida, comparativamente à 
estrela de referência. Neste modelo, o primeiro disco móvel inferior é delimitado por uma escala de tempo sideral com 
a indicação dos pontos cardeais que, por sua vez, gira de acordo com o tempo sideral.

Nesse mesmo disco, uma elipse azul descentrada serve de indicador transparente das constelações da abóbada 
celeste, que estão posicionadas sobre o disco superior fixo. Esta dança mecânica revela assim a vista do céu em 
movimento, da mesma forma que poderia ser observada de um determinado ponto da Terra. O segundo disco 
apresenta também uma elipse branca para o equador celeste e uma elipse vermelha para a eclíptica. Enquanto 
a primeira é uma projeção do Equador na esfera celeste, que tem em consideração a inclinação da Terra de 
aproximadamente 24°, a segunda representa, do ponto de vista heliocêntrico, o plano da órbita terrestre que serve 
de referência para as coordenadas celestes. Por último, de destacar o mostrador de um azul intenso que apresenta 
os meses do ano. 

A diferença entre o dia sideral e o dia médio significa que o disco inferior móvel irá realizar uma rotação completa em 
23 horas, 56 minutos e 4 segundos de tempo médio.

Alojado numa caixa em ouro rosa de 45 mm de diâmetro, com apenas 12,54 mm de espessura, perfeitamente 
concebida para albergar o corretor da carta celeste e o controlo deslizante do repetidor de minutos na carrure, este 
calibre é um dos poucos movimentos que oferece simultaneamente um repetidor de minutos, a hora civil, a hora solar 
e o tempo sideral.

Este extremo nível de complexidade responde aos excecionais acabamentos desta peça, incluindo os 
Côtes de Genève, que se podem admirar através da transparência do movimento que parece estar a flutuar entre as 
estrelas. Uma correia azul de pele de aligátor com fivela ardillon completa a elegância deste complexo e encantador 
relógio. 
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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

Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication com sonnerie – Ode à Música constitui uma nova demonstração 
da mestria técnica da Vacheron Constantin na criação de grandes complicações de relojoaria. Como parte da série 
de excecionais relógios com sonnerie "La Musique du Temps®", esta nova criação única baseia-se principalmente 
numa repetição de minutos que regeu a construção do movimento no seu conjunto. O ponto de partida do trabalho 
foi o célebre calibre 1731 da manufatura devido à sua extrema finura. Redesenhado para alojar uma série de funções 
astronómicas, o novo calibre 1731 M820 está equipado com 19 complicações, entre as quais se destacam a hora civil, 
a hora solar e o tempo sideral, cada uma equipada com o seu próprio trem de engrenagens, além do mecanismo de 
repetição de minutos. Esta proeza técnica está em perfeita sintonia com o espírito do movimento ultraplano, já que os 
seus 600 componentes se alojam num calibre cuja espessura é inferior a 8 milímetros.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Astronomical Grand Complication com sonnerie 
– Ode à música

REFERÊNCIA 6620C/000R-B656

CALIBRE  1731 M820
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga automática
 36 mm (16’’’) de diâmetro, 7,84 mm de espessura
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 3 Hz (21.600 alternâncias/hora) 
 600 peças
 36 rubis 
 Relógio certificado com o Punção de Genebra 

INDICAÇÕES  ANVERSO 
 Horas, minutos, Repetidor de minutos (horas, quartos e minutos sob demanda) - Calendário perpétuo 

(dia da semana, data, meses e ano bissexto) - Equação ativa do tempo - Fases lunares e idade da lua 
- Indicação do nascer e pôr do sol - Indicação da duração do Dia / Noite - Disco do zodíaco e do trópico 
(estações, equinócio, solstícios e signos do zodíaco)

 REVERSO
 Horas e minutos celestes - Carta celeste transparente do hemisfério norte com indicação da Via Láctea, da 

eclíptica e do equador celeste 

CAIXA Caixa em ouro rosa de 18 quilates
 45 mm de diâmetro, 12,54 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente

MOSTRADOR  Azul opalino 
 Ouro rosa de 18 quilates 5N 

CORREIA Pele azul de aligátor Mississippiensis com forro interno em pele de aligátor cosido à mão, acabamento 
artesanal, grandes escamas quadradas  

FECHO Fecho de báscula em ouro rosa de 18 quilates 5N 
 Fecho em ouro rosa de 18 quilates 5N 
 Meia Cruz de Malta polida

CAIXA DE APRESENTAÇÃO  E COMPLEMENTO    Modelo Les Cabinotiers

Relógio único
Inscrições « Peça única » e « Les Cabinotiers » gravadas na parte posterior 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/

