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  UM SOM CATIVANTE  

OS CAMPEÕES  
DA ELECTRÓNICA 

DE CONSUMO

ACAPELLA LA 
CAMPANELLA



Acapella La 
Campanella

Corria o mês de Julho quando me 
desloquei à Exaudio, acedendo a 
um amável convite do João Pina, 

para ouvir as Acapella La Campanella, ao 
que me foi dito muito bem acompanhadas 
por electrónica da Audio Note. Já por di-
versas vezes tive oportunidade de apreciar 
demonstrações das Acapella em diversos 
shows, mas nunca tinha tido oportunidade 
de as ouvir em Portugal num espaço pró-
prio, até porque, ao que me recordo, esta 
é a primeira vez que existe um distribuidor 
oficial para a marca cá no burgo. 

Aí chegado fui confrontado com um in-
teressante sistema composto por: mono-
blocos Audio Note Conquest Silver, leitor 
de CD’s CD 4.1X, leitor digital Merging+-
NASDAQ a servir de conversor exterior, 
condicionador de sector Signal Project Fil-
tron, cabos da Audio Note e da Signal Pro-
ject e ainda um prévio de phono Audio 
Note M3 Phono, que não foi usado. Aquilo 
de que vou falar em seguida aborda pura 
e simplesmente os resultados de uma au-
dição prévia, ou seja, de um primeiro con-
tacto, e não de um teste formal, já que 
não pude trazer, como seria necessário pa-
ra tal, as colunas para minha casa. 

Antes de mais convém talvez deixar 
aqui algumas notas sobre aquilo que torna 
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as Acapella diferentes das colunas conven-
cionais, ou seja, a volumosa campânula 
presente no topo da caixa. Essa campânula 
forma aquilo a que se chama vulgarmente 
um altifalante de corneta ou corneta acús-
tica. Essa corneta, que no fundo é um guia 
de onda, alberga no foco de radiação acús-
tica um altifalante especial que nalguns 
manuais anglo-saxónicos é mesmo desig-
nado «motor acústico» de alto rendimen-
to. O som gerado é amplificado em termos 
de pressão sonora e sai com um nível mais 
elevado na parte externa da corneta. Na 
maioria dos casos os altifalantes de corne-

ta não cobrem mais de duas, no máximo 
três oitavas, mas a Acapella utiliza um for-
mato especial hiperesférico para a corneta 
difusora, que permite alcançar quatro oi-
tavas de frequência, cobrindo quase glo-
balmente as gamas aguda e média. Nas 
La Campanella as baixas frequências estão 
por conta de quatro woofers de 6,5 pole-
gadas que funcionam em paralelo, criando 
assim o equivalente de um altifalante úni-
co com cone de grandes dimensões (en-
tre 16 e 18 polegadas), graças ao conceito 
de acoplamento inteligente. O rendimen-
to global é razoavelmente alto (93  dB/
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W/m), o que significa que as colunas são 
relativamente fáceis de amplificar. 

E foi isso mesmo que foi possível ve-
rificar na prática: os monoblocos Conquest 
Silver sentiram-se sempre perfeitamen-
te à vontade perante as Acapella, mes-
mo com música clássica de algum grau de 
exigência. Isto embora uma grande par-
te do meu tempo de audição fosse pas-
sado com um bom conjunto de discos de 
jazz que levei comigo, com monstros sa-
grados tais como Lee Konitz, Bill Frisell, 
Brad Mehldau, Ami Fujita, Cannonball Ad-
derley e assim por diante. As La Campa-
nella começaram por demonstrar que, tal 
como eu já tinha percebido de outras au-
dições, são umas colunas diferentes de 
quase todas as outras: desenvolvem uma 
bela e ampla imagem espacial quase co-
mo as colunas de painel, mas têm um gra-
ve que estas nunca poderão imitar; tocam 
bem alto, como as colunas electrodinâ-
micas convencionais, mas possuem uma 
extensão e limpidez no agudo que não 
é fácil de imitar senão a preços bem al-

tos; fazem coisas parecidas com outras co-
lunas de corneta que conheço, tais como 
as Avantgarde, mas possuem uma coerên-
cia e uniformidade que desarma quem se 
senta em frente delas. Claro que não são 
as colunas perfeitas, por vezes gostaria de 
sentir aquela facilidade de expressão mu-
sical, quase um encantamento, que sin-
to nas minhas ELS63, mas isso é algo que 
não encontro em quase nenhumas outras, 
por isso as tenho comigo há tantos anos. 
Além disso, o tempo de contacto foi cur-
to e não me permitiu, como disse logo de 
início, exprimir aqui opiniões absolutas co-
mo as que emito quando tenho os equipa-
mentos comigo durante as habituais 2… 3 
semanas, no mínimo. Trazê-las a casa es-
tá fora de questão, pois cada uma pesas 
82 kg fora da embalagem, por isso só de-
vo fazer aquilo que sinto ser a minha obri-
gação depois do que ouvi: instar quem me 
acompanhou até aqui a solicitar uma au-
dição e deslocar-se à loja da Exaudio para 
as ouvir «ao vivo». De certeza que não se 
vai arrepender. 
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