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• “La Musique du Temps®”: um repertório de criações únicas criadas pelo departamento Les
Cabinotiers como 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.
Este modelo único e exclusivo que presta homenagem à grande tradição de relógios “musicais” da Vacheron Constantin aloja um
movimento com grande e petite sonnerie com mecanismo de repetição de minutos. A caixa é uma homenagem à arte da gravura à mão,
com um motivo que representa a partitura da sexta sinfonia de Beethoven.

Relógios de pulso e de bolso grande sonnerie
Os relógios de pulso e de bolso grande sonnerie constituem por si sós uma autêntica categoria entre os relógios musicais, devido à sua
complexidade. Foi necessário esperar até 1992 para que surgisse o primeiro relógio de pulso deste tipo. A partir dessa data, o domínio
destas peças, que indicam as horas e os quartos à passagem, com repetição da hora antes de cada quarto no modo grande sonnerie e sem
repetição no modo petite sonnerie limitou-se a um reduzido círculo, devido aos requisitos de construção, extremamente rigorosos, que
devem ser respeitados. Para elaborar uma destas peças, é necessário um movimento integrado, que também deve observar as diversas
especificidades de todos estes complexos mecanismos, como sejam os aspetos relacionadas com a segurança de funcionamento, uma vez
que qualquer interferência entre as diferentes funções pode danificar o calibre. A gestão da energia é também um parâmetro essencial, visto
que a grande sonnerie deverá funcionar 96 vezes a cada 24 horas, o que requer um total de 912 pancadas do martelo nos gongos do relógio.
No que diz respeito à produção do som, é preciso um grande virtuosismo técnico e musical para garantir que as sequências sejam claramente
audíveis e emitam uma melodia clara.

Dois séculos de experiência
A Vacheron Constantin domina todas estas técnicas desde há mais de dois séculos. De facto, os arquivos da Manufatura revelam a
existência de um primeiro relógio de bolso grande e petite sonnerie e repetição de minutos, que remonta a 1817. A Casa tem também
registadas inúmeras referências a relógios com indicações acústicas, frequentemente associadas a outras complicações ou funções
astronómicas. Com a chegada do relógio de pulso, a experiência da Vacheron Constantin no âmbito dos relógios musicais continuou a
manifestar-se, designadamente através dos modelos ultraplanos, sem uma solução de continuidade, até ao ano de 2017: data fulcral para a
Casa, que corresponde à apresentação do seu relógio Les Cabinotiers Symphonia, o primeiro relógio de pulso grande sonnerie na história da
Vacheron Constantin, equipado com o calibre 1860, que também possuía repetição de minutos. Este mesmo movimento, resultado de dez
anos de investigação e desenvolvimento, é o que impulsiona Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – A sexta sinfonia.
Este modelo único e exclusivo caracteriza-se especialmente pelo seu mostrador decorado com uma gravura ornamental em guilloché vieux
panier, alojado numa caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates, cuja carrure exibe um baixo-relevo, meticulosamente realizado, que representa
uma partitura musical. Este último motivo evoca os ecos da sexta sinfonia de Beethoven em Fá maior, “Pastoral”, cujas notas surgem
gravadas sobre um fundo de folhas de oliveira, uma decoração inspirada num relógio de bolso da coleção Vacheron Constantin Heritage,
denominado “Les Bergers d'Arcadie”, criado em 1923. O som, de uma pureza cristalina, juntamente com o sóbrio mostrador que dispõe de
um pequeno ponteiro dos segundos e de dois indicadores de reserva de marcha (um para a sonnerie, indicado com uma clave de sol e o outro
para as funções cronométricas) dotam este relógio da aura de elegância da Casa. O tom bege do mostrador também acentua o classicismo
do relógio, incrementado pelos ponteiros tipo Breguet e pela tipografia dos números que representam os índices horários.
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Excelência em todos os pormenores
O relógio Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie - A sexta sinfonia - cumpre um duplo requisito, que consiste em criar um movimento
de suprema complicação - que incorpora 727 peças e requer 500 horas de montagem para encaixar num diâmetro de 37 milímetros de
diâmetro, com uma utilização que seja fácil e segura. O calibre de carga manual bidirecional com dois barriletes, um deles, responsável
por fornecer as 72 horas de reserva de marcha e, o outro, as 20 horas de reserva de sonnerie, é equipado com inovadores sistemas que
protegem os seus mecanismos sonoros. Estes últimos são controlados através do bisel no caso da grande e da petite sonnerie e mediante
um pulsador alojado na coroa para a repetição de minutos. Para garantir uma sequência perfeitamente regular das pancadas nos gongos
monobloco, os mestres relojoeiros da Vacheron Constantin conseguiram eliminar os “quartos fantasmas”, isto é, os breves silêncios
geralmente percecionados num relógio de repetição entre a sonnerie das horas e a dos minutos. Em benefício da excelência, o calibre dispõe
igualmente de uma mola de lingueta descontínua, denominada “surpresa”, que assegura a precisão nos toques das horas e dos quartos.
Obra-prima da elegância e da complexidade, este modelo Les Cabinotiers Symphonia Grande sonnerie - A sexta sinfonia permite visibilizar
as subtilezas do seu movimento sonoro através do fundo em cristal de safira transparente.

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.
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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.”
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Resumo
Foi necessário esperar até 1992 para que surgisse o primeiro relógio de pulso grande sonnerie. A partir dessa data, o domínio
destas peças que indicam as horas e os quartos à passagem, com repetição da hora antes de cada quarto no modo grande
sonnerie e sem repetição no modo petite sonnerie limitou-se a um círculo reduzido, devido aos requisitos de construção,
extremamente rigorosos, que devem ser cumpridos. Embora os arquivos da Vacheron Constantin revelem a existência de
relógios de bolso com estas características no início do século XIX, o primeiro relógio de pulso grande sonnerie criado pela
Casa foi apresentado em 2017, equipado com o calibre 1860, que dispunha também de repetição de minutos. O mesmo
movimento de 727 peças é o que impulsiona Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – A sexta sinfonia, cuja caixa em
ouro rosa 5N de 18 quilates, apresenta um baixo-relevo, meticulosamente realizado, que representa uma partitura musical.
Este último motivo presta homenagem à sexta sinfonia de Beethoven em Fá maior, “Pastoral”, cujas notas surgem gravadas
sobre um fundo de folhas de oliveira, uma decoração inspirada num relógio de bolso da coleção Vacheron Constantin
Heritage, denominado “Les Bergers d'Arcadie”, criado em 1923.
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DADOS TÉCNICOS
Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – A sexta sinfonia
REFERÊNCIA
9200C/000R-B667
CALIBRE		1860
Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
Mecânico de carga manual bidirecional
37 mm (16 ¼) de diâmetro, 9,1 mm de espessura
Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 72 horas; Reserva de sonnerie: aproximadamente 20 horas
3 Hz (21.600 alternâncias)
2 barriletes
727 peças
74 rubis
Relógio distinguido com a Punção de Genebra
INDICAÇÕES

Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos às 7 horas
Grande sonnerie
Petite sonnerie
Repetição de minutos
O modo sonnerie tem indicações de grande sonnerie / petite sonnerie / silêncio, selecionadas através do bisel.
Indicador de reserva de marcha do movimento
Indicador de reserva de sonnerie

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates com gravura em baixo-relevo que exibe a sexta sinfonia de Beethoven em Fá maior,
“Pastoral”, cujas notas surgem gravadas sobre um fundo de folhas de oliveira, uma decoração inspirada no relógio
de bolso “Les Bergers d'Arcadie”
45 mm de diâmetro, 15,1 mm de espessura
Fundo em cristal de safira transparente

MOSTRADOR

Ouro de 18 quilates, cor bege com acabamento guilloché com motivos “vieux panier”
Índices horários aplicados e indicador de reserva de marcha do movimento em ouro rosa 5N de 18 quilates

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 rosa 5N de 18 quilates
Em forma de meia cruz de Malta polida
COFRE DE APRESENTAÇÃO E Modelo Les Cabinotiers
COMPLEMENTO		Certificado dos Abbey Road Studios
Peça única
Inscrições “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” e punção “AC” gravadas na parte posterior do relógio

6

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

