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A expressão francesa 
«violino d’Ingres» denota um 
passatempo de uma pessoa 
que é tão ou mais importante 
do que a actividade principal. 
Esta frase refere-se à paixão 
que o famoso pintor francês 
Jean Auguste Dominique 
Ingres (1780-1867) tinha por 
tocar violino.

A Acoustic Energy é uma empre-
sa dedicada ao fabrico de colunas 
«audiófilas» que foi fundada por 

Phil Jones nos anos 80, inicialmente com 
o nome de Eldonfield Limited. A empresa 
rapidamente granjeou uma óptima repu-
tação em termos de qualidade e inovação, 
sobretudo a partir do lançamento das hoje 
clássicas AE1, ainda hoje em dia existentes 
e mesmo com uma versão activa. Phil Jo-
nes, com grande paixão precoce por elec-
trónica, mas também por música, montou 
o seu primeiro rádio AM quando tinha cin-
co anos, e aos quinze construiu uma gui-
tarra-baixo, esculpindo, ele próprio, a caixa 
e o braço em madeira e ligando os pickups 
ao gira-discos do pai a partir de ímanes 
que «pediu emprestados» na escola. Ten-
tou a carreira de músico, mas decidiu que 
não gostava de viver sem dinheiro e con-
seguiu um emprego com um salário cer-

As colunas 
Acoustic 
Energy AE520 
e o baixo de 
Ingres: um 
clássico 
instantâneo

to na Vitavox Loudspeaker Company. E foi 
aí que começou a paixão pelo fabrico de 
colunas. Mas nunca perdeu a paixão pelo 
baixo. Ainda hoje toca em diversas bandas 
e tem uma empresa dedicada a amplifica-
dores, altifalantes e pedais para baixos, a 
Phil Jones Bass (PJB), que conta com clien-
tes como Tony Levin (o baixo de King Crim-
son, Peter Gabriel e dos Stick Men), Kyle 
Eastwood (filho de Clint Eastwood e gran-
de baixista e compositor de jazz) e Pino 
Pallatino (frequentemente, o baixo de El-
ton John, Jeff Beck, John Mayer, The Who, 
etc.). De tal modo que podemos dizer que 
o baixo de Phil Jones é um autêntico vio-
lino de Ingres.

Mas voltemos à Acoustic Energy. Nos 
anos 90, depois de ter sido adquirida por 
uma multinacional (a Formosa Proso-
nic Berhad) sofreu críticas relativamen-
te a uma suposta estagnação e ausência 
de novas propostas. Contudo, a partir de 
2017, depois de voltar à gestão privada 
britânica, ganhou renovado vigor com as 
novas séries de colunas, as 300 e 500 (as 
topo-de-gama). E é de umas colunas da 
série 500 que vos venho falar, o zénite da 
série, as AE520. 

Descrição
As AE520 são o actual topo-de-gama da 
Acoustic Energy e foram desenhadas pelo 
designer principal da marca, Mat Spandl, 
sendo o seu trabalho nitidamente de gran-
de qualidade. As AE520 são umas colunas 
que impõem respeito e necessitam de es-

paço. Só não as descrevo como imponen-
tes por serem extremamente elegantes, 
quer dizer, por serem relativamente finas. 
O acabamento é muito bonito, no meu 
caso era de folha de nogueira, mas tam-
bém existem as versões em negro e bran-
co brilhantes. As dimensões são (A×L×F): 
1130 × 185 × 320 mm e pesam 30 kg (!) 
cada. As AE520 trazem uma grelha mag-
nética que adere firmemente ao seu lugar 
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no corpo da coluna e atrás apresentam um 
fino pórtico rectangular para projectar as 
gamas mais baixas (bass reflex) bem co-
mo os terminais de ligação para os cabos, 
integrados numa relativamente pequena 
chapa de metal. O pacote das AE520 inclui 
barras em alumínio maciço, onde se po-
dem colocar pés (com ou sem resguardo 
dos espigões) para melhor estabilidade.

As AE520 são colunas de três vias 
e apresentam dois médios com cones 
de 125 mm, três woofers com saída por 
bass reflex e um tweeter com cúpula de 
25 mm, sendo os cones dos médios, woo-
fers e tweeter fabricados a partir de fi-
bra de carbono. Todos os componentes, 
incluindo o crossover, encontram-se fi-
sicamente isolados dentro da caixa para 
garantir o mínimo de ressonância e in-
terferência recíproca. As paredes da caixa 
utilizam um material composto em cama-
das e têm 18 mm de espessura. As AE520 
apresentam uma resposta em frequên-
cia que vai dos 30 Hz aos 28 kHz (±6 dB), 
um estupendo valor de sensibilidade de 
90 dB/W/m, um pico do nível de pressão 
sonora (SPL) de 113  dB e uma potência 
máxima admissível de 300 W. As frequên-
cias de crossover ocorrem a 373  Hz e a 
2,8 kHz e a impedância nominal é de 6 Ω.

Audições
A colocação das colunas é sempre impor-

tante mas, neste caso, pareceu-me que a 
colocação foi menos importante do que 
com muitos dos outros modelos que já 
testei. Assim, a marca recomenda que a 
distância relativamente à parede de trás 
deve estar entre 30 cm e 60 cm (o posi-
cionamento ideal tem a ver com a quanti-
dade de baixos pretendida – quanto mais 
próximas da parede, mais estes estarão 
presentes). A distância que considerei re-
comendável entre as duas colunas foi en-
tre 1,5 e 2,5 m. A distância de cada colu-
na do ponto ideal de audição deveria ser 
igual à distância entre as colunas (forman-
do-se aproximadamente entre as colunas 
e o ponto ideal de audição um triângu-
lo equilátero). As AE520 já vinham roda-
das (gentileza do João Pina da Exaudio), 
de modo que já me chegaram «em pon-
to de rebuçado». 

A audição das AE520 foi realizada prin-
cipalmente com o amplificador residen-
te Rotel RA 1592MKII mas também com 
o amplificador Primare A30.1 e tendo co-
mo fontes um Atoll SACD200 ligado ao 
DAC Holo Cyan DSD ou directamente à am-
plificação (consoante estivesse a ler SACD 
ou CD).

De uma forma geral posso dizer que 
me impressionaram sobretudo três aspec-
tos: a profundidade dos graves, a amplitu-
de do plano sonoro e a grande integração 
de registos. Outra característica muito po-
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sitiva é a grande sensibilidade das AE520, 
de tal modo que funcionaram igualmente 
bem com o Rotel e o Primare (este menos 
potente). Mas as consequências destes 
atributos são, no fundo, o que interessa: 
grande musicalidade, grande realismo e 
grande versatilidade (as AE520 mantive-
ram uma qualidade de desempenho de ní-
vel idêntico do jazz mais acústico ao rock 
mais eléctrico, passando pela multiplicida-
de de vozes e timbres do Barroco). 

Começando pela música clássica. A 
gravação dos concertos para órgão de 
Handel é excelente, na qualidade tanto da 
gravação, como na da interpretação (e da 
obra!). O equilíbrio entre a orquestra e o 
órgão não é fácil de obter, mas os técni-
cos da Alpha conseguiram-no plenamen-
te e as AE520 brilharam na recriação da 
presença dos instrumentos e no magnífi-
co timbre do órgão. Tudo isto com absolu-
to controlo e integração de registos e de 
tempos de ataque. Andrés Gabetta e a Or-
chestre de L’Opera Royal propõem uma 
questão desafiadora: «e se as Quatro Es-
tações de Vivaldi tivessem sido inspiradas 
pelas Quatro Estações de Giovanni Guido?» 
As peças partilham a temática, são prefa-
ciadas por poemas alusivos às estações do 
ano e são concertos de cordas com o papel 
relevante dado ao violino solo. Guido era 
um napolitano que emigrou para a corte 
de Luís XIV e a sua música combinava tra-
ços italianos e franceses. E as Quatro Esta-
ções de Guido precederam as de Vivaldi. 
Teria Vivaldi tido conhecimento da obra 
de Guido? Seja como for, são duas gran-
des obras e a comparação é fascinante. Do 
ponto de vista da reprodução, a mutação 
constante dos ritmos, os timbres das várias 
cordas e a integração do solista com a or-
questra são obstáculos que as AE520 ultra-
passaram sem problemas, oferecendo um 
vasto e realista palco sonoro que permitiu 
apreciar plenamente quer os instrumentos 
individualmente como a magia dos tutti.

Passemos para o jazz com duas grava-
ções com formatos supostamente de to-
po, SACD e MQA, num CD Gold de 24Q. 
São ambas excelentes. Será a MQA me-
lhor do que um ficheiro DSD ou um SACD 
standard? Duvido, mas passemos à audi-

ção propriamente dita. Charles McPher-
son é um tenor de grande nível e o seu 
timbre é reproduzido com perfeição pelas 
AE520. Tudo perfeito: o swing, a emoção, 
a presença física do quarteto. Valerie Joy-
ce tem uma voz única, suave, sussurrada, 
melíflua, acompanhada só pela guitarra 
de Marco de Carvalho, não estamos certa-
mente longe do paraíso. A reprodução das 
AE520 é tão correcta, permite tanta pro-
ximidade dos intérpretes, tanta presen-
ça, que poderíamos envergar uma dessas 
t-shirts a dizer «Been there», apesar de 
não ter assistido ao concerto.

Finalmente, o rock. O Free Live é uma 
gravação de puro rock que frequentemen-
te uso em testes como este. É um SACD, 
mas de um formato japonês especial que 
supostamente melhora CD’s e SACD’s, o 
SHM (Super High Material). Seja como for, 
só posso dizer que o meu equipamento 
nunca reproduziu rock tão realisticamente 
como com as AE520. Extenso palco sonoro, 
a electricidade do rock em toda a sua pu-
jança, com o ácido da guitarra, o pulsar do 
baixo e a temporização da bateria a mos-
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trar o melhor do que se terá passado na-
quele espectáculo.

Conclusão
As AE520 têm uma flexibilidade impres-
sionante, parecem tão vocacionadas para 
a música clássica ou o jazz como para o 
rock. Possuem uma profundidade de bai-
xos que não se destaca, por si só, porque 
contribui para a melhor integração dos vá-
rios registos (a paixão pelo baixos de Phil 
Jones continua transparecer mesmo em 
colunas desenhadas por Mat Spandl). As 
AE520 mostram ainda uma capacidade 
de construção de um palco sonoro am-
plo que empresta presença e realismo às 
gravações. Finalmente, as AE520 não são 
demasiado exigentes na colocação e são 
facilmente alimentadas por um amplifi-
cador com potência mediana (a combina-
ção com amplificação deve resultar muito 
bem). Terão, talvez, o problema, comum 
a todas as colunas de chão, de necessita-
rem de espaço e de poderem condicionar, 
de certo modo, a organização de uma sa-
la, mas essa é uma questão que qualquer 
comprador de umas colunas de chão tem 
sempre de colocar previamente a si pró-
prio. A este preço, merecem uma entusiás-
tica recomendação da minha parte.
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