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As questões colocadas ao longo dos últimos meses junto da redac-
ção da Audio eram já mais que muitas relativamente à data do 
próximo Audioshow. A resposta demorou algum tempo, não por-

que não começássemos a planear, como é habitual, o evento com gran-
de antecedência. Mas vicissitudes várias foram alongando no tempo o 
estabelecimento da necessária relação contratual, e só em finais de Se-
tembro de 2018 recebemos a notícia de que não era possível que o pró-
ximo Audioshow tivesse lugar no hotel Pestana Palace, tal como acon-
teceu ao longo dos últimos seis anos. E isto depois de em Maio tudo ter 
ficado acertado!

Foi assim iniciada de imediato uma verdadeira corrida contra o tem-
po, não só em termos de se encontrar o espaço adequado como em con-
ciliar esse espaço com as datas já definidas para o Audioshow 2019, pelo 
menos em termos latos. Depois de muita reunião e muita visita a hotéis, 
a conclusão foi que apenas era possível realizar o Audioshow se o alojás-
semos não em um mas em dois hotéis. E foi deste modo que se chegou 
à solução apresentada na página seguinte, com o Audioshow 2019 a ter 
lugar em dois dos melhores hotéis de Lisboa, o Ritz e o Intercontinental, 
situados na proximidade imediata um do outro – cerca de 100 metros. 

A realização de um evento como o Audioshow torna-se quase uma 
obrigação para nós porque, quer a nível nacional quer no plano interna-
cional, o prestígio de uma das melhores exposições/demonstrações de 
equipamento de áudio de qualidade o exige. Este ano teremos uma pre-
sença de grande prestígio através de Ken Ishiwata, presente na capa da 
última edição desta revista, e um dos nomes mais conceituados no mun-
do da alta-fidelidade. Mas este grande nome não esgota de modo ne-
nhum a extensa panóplia de visitantes estrangeiros que de há uns anos 
a esta parte vem visitando o Audioshow, reservando presença logo de 
um ano para o outro. 

É ainda um pouco cedo para apresentar na revista uma amostragem 
das novidades que irão estar presentes no Audioshow – tal ficará para 
a próxima edição da Audio & Cinema em Casa, que estará nas bancas 
por volta do dia 15 de Fevereiro, ou seja, mais ou menos 15 dias antes 
do Audioshow, e na qual será inserido o habitual convite gratuito para 
os nossos leitores. Esse mesmo convite ficará disponível para impressão 
em tempo útil na página de Facebook do Audioshow e no site da Audio. 
Mas, a julgar pelo que tem acontecido nos últimos anos, podem contar 
com apresentações de alto nível de equipamentos bem recentes, tais co-
mo alguns apresentados no CES 2019. 

Visitar o Audioshow é uma tradição, não apenas por si própria ou 
como um hábito, mas porque é uma oportunidade única de ouvir boa 
música reproduzida por alguns dos melhores equipamentos que se fa-
bricam no mundo, e isto de forma totalmente gratuita. Conto uma vez 
mais com a sua imprescindível presença. 



QUAD  
Artera Solus
O «tudo-em-um» 
excelentíssimo

teste

Leonel Garcia Marques

Imaginemos o mundo sem o equipa-
mento QUAD (Quality Unit Amplified 
Domestic), um dos fabricantes britâni-

cos mais carismáticos. Em 1951, não teria 
surgido o primeiro amplificador da QUAD, 
o QUAD 1, e sem ele não teria surgido o 
QUAD  2, em 1953 – o primeiro amplifi-
cador verdadeiramente hi-fi, a pensar no 
mercado doméstico, o primeiro a introdu-
zir o acoplamento catódico através de um 
transformador de saída para reduzir a dis-
torção harmónica para níveis quase in-
significantes. Sem o QUAD  2 não have-
ria hi-fi doméstico, ponto final. Em 1956 
não teriam sido apresentadas as primei-

ras colunas electrostáticas do mundo, as 
ESL 57. Sem as ESL 57, não existiriam colu-
nas electrostáticas, ponto final. E em 1967 
também não teria surgido um dos primei-
ros amplificadores a transístores, e ver-
dadeiramente radical para a época, o 33 
Control Unit. Sem o 33 Control Unit não 
existiram provavelmente os modernos 
amplificadores a transístores. Poder-me-
-iam contrapor que, sem esses QUAD, ha-
veria outros equipamentos de outros fa-
bricantes a desempenhar o mesmo papel. 
Mas isso é como dizer que é possível exis-
tir o Double-O-Seven – «the name is Bond, 
James Bond» – sem ser desempenhado 
por Sean Connery. Pode existir, existe, mas 
não é a mesma coisa. 

Mas não se pense que a QUAD vive 
apenas de glórias passadas (passadas é 
como quem diz, ter um par de ESL 57 con-
tinua a ser muito apetecível). Não, a QUAD 
adaptou-se facilmente ao futuro, com 
sem-fios, streamers, DAC’s e toda a para-
fernália do nosso tempo. Às vezes, com tu-
do ao mesmo tempo num único produto, 
como é o caso hoje, em que lidamos com 
o novo «tudo-em-um» da QUAD, o Arte-
ra Solus. 

Descrição
A linha Artera apresenta uma estética es-
correita, elegante e minimalista, que tan-
to nos faz recordar os equipamentos QUAD 
do passado (vintage look) como nos trans-
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porta para o futuro tecnológico, com um 
painel frontal de alumínio texturado, tam-
po de vidro grosso por cima, corpo de cor 
escura e dissipadores de calor em am-
bos os lados. A fronte apresenta apenas 
um mostrador OLED redondo, uma ranhura 
para introdução/ejecção de CD’s, um pe-
queno botão de controlo dessa função e 
um botão de forma fina e rectangular pa-
ra ligação, com o logótipo da marca por 
baixo. O Solus é um leitor de CD’s, DAC, 
pré-amplificador, amplificador integra-
do e Bluetooth streamer. Tem as dimen-

sões (L×A×P) de 320 × 320 × 105 mm e 
um peso de 11,84 kg. Apresenta entradas 
de USB-B (PC e Mac, mas no caso do PC 
necessita de um driver), duas ópticas Tos-
link, duas RCA coaxiais (DIG1 e DIG2), duas 
RCA analógicas (AUX1 e AUX2) e uma saí-
da trigger de 12 V para ligação de outros 
equipamentos Artera; e as seguintes saí-
das: uma óptica Toslink, uma RCA coaxial 
(DIG) e duas RCA analógicas, duas saídas 
balanceadas XLR, uma saída para ante-
na Bluetooth, compatível com aptX, uma 
de 6,3 mm para auscultadores e duas saí-

das para colunas. O DAC é o ESS ES9018 de 
32 bit e aceita ficheiros de formato ALAC, 
WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AAC-
HE, AAC+, DSD64, DSD128, DSD256. Com 
as frequências de amostragem, (através 
de USB-B) de 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 
96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz e 384 kHz, e 
até 192  kHz nas outras ligações digitais. 
Na secção de pré-amplificação, a frequên-
cia de resposta é de 20 Hz a 20 kHz, 1 kHz 
(±0,2  dB). A distorção harmónica total é 
<0,002% (20 Hz-20 kHz). A relação sinal/
ruído (S/N) é maior que 103 dB (1 kHz) e 
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teste QUAD Artera Solus

maior que 110 dB (ponderação A, 1 kHz). A 
separação de canais é superior a 100 dB a 
1 kHz. Na secção de amplificação, a potên-
cia de saída é 2 × 75 W (a 8 Ω), a frequên-
cia de resposta situa-se entre os 20 Hz e os 
20 kHz, ±0,5 dB (1 kHz), a distorção har-
mónica total é inferior a 0,009% (10  W, 
20 Hz-20 kHz), a relação sinal/ruído maior 
que 100 dB (ponderação A, ref. 75 W), a 
separação de canais é melhor que 82 e 
a gama dinâmica de 98 dB. O Solus vem 
também equipado com um controlo remo-
to muito completo em termos de funções 
e, neste caso, indispensável devido à fru-
galidade de comandos da fronte. 

Audição
Liguei o Solus às colunas B&W 705  S2 e 
também às Sonab OA6-typ 2, aos auscul-
tadores Hifiman HE560SE e NightHawk, da 
AudioQuest, e também ao meu PC Asus 
N751J, através de uma ligação USB (ten-
do sido necessário o download dos dri-
vers da QUAD, o que aliás não levantou 
dificuldades de maior). Apreciei um nível 
equivalente de qualidade através da leitu-
ra de CD’s (a melhor fonte, apesar de tu-
do), por USB e por auscultadores. 

A assinatura sonora do Solus é pro-
porcionar verdadeira dimensionalidade ao 
palco sonoro, neutralidade britânica (em-

bora menor do que em outras encarnações 
da QUAD) e, como não podia deixar de ser, 
um enorme detalhe nos médios, lá aon-
de está a musicalidade. Notei também al-
guma contenção nas gamas de baixos e 
agudos, mas mantendo o requinte e a fa-
cilidade de audição durante longos perío-
dos, características esperadas pelos fãs da 
QUAD. E o Solus não desilude. 

 Nem sempre a tradição é o que era, 
mas a reprodução de música clássica foi 
sempre considerada o prato forte da 
QUAD. Estaria o Solus à altura? Ouvindo 
Anna Göckel e Bollette Roed, ambas a in-
terpretar Bach em violino e flauta de bi-
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QUAD Artera Solus

Preço: 1799g

Representante: Esotérico

Telef.: 219 839 550

www.esoterico.pt

sel, instrumentos de tessituras muito próximas mas com timbres 
bem diversos, somos apresentados à personalidade sonora do So-
lus: neutralidade, sobriedade, musicalidade. É interessante como o 
detalhe dos médios pode beneficiar tanto os agudos. 

Se fosse possível caracterizar o som do Solus com algumas pa-
lavras, diria: belo, sereno e melodioso. Se me pedissem para carac-
terizar a música de Dowland, provavelmente escolheria as mesmas 
palavras, daí que não espante o desempenho do Solus na gravação 
de Grace Davidson, simplesmente perfeito.

O desafio do Barrokanerne é maior: coros, cordas, sopros, so-
listas, tudo aquilo a que temos direito. O Solus mostrou absoluto 
controlo, ataques perfeitos, contrastes marcados, palco sonoro es-
paçoso. Uma grande performance. 

Passando para o jazz, a nova gravação de Lyn Stanley, homena-
geando Julie London, é simplesmente profunda, divertida, original, 
divina. O grão da voz de Lyn e sua soberba interpretação emergem 
do Solus por todos os poros, é tudo muito fácil de ouvir. Fácil de ou-
vir muitas vezes seguidas. Outro tanto se poderia dizer acerca do 
sax-tenor de Scott Hamilton, o tenor mais «humano» dos tenores, 
cheio de swing e nuance e nunca traído pelo Solus. 

Finalmente, o indie rock de Cat Power e o rythm’n’blues de Be-
th Hart. Muito diferentes. Chan Marshall (a verdadeira identidade 
de Cat Power) apresenta novas composições, cheias de escuridão 
e de esperança, cheias de vivências devolvidas em beleza e inteli-
gência, enquanto Beth Hart é uma força da natureza e a sua banda 
um vulcão. Em ambos os casos, o Solus mostrou valor, mas foi mais 
convincente no primeiro e mais cauteloso no segundo, não trans-
mitindo completamente a efusão de sentimento e energia de Be-
th Hart. 

Conclusão
Uma proposta que não desilude os fãs da QUAD. Uma proposta 
muito difícil de bater, em termos de relação qualidade/preço e de 
simplicidade de uso. Um grande segundo equipamento ou equipa-
mento de férias, ou até uma óptima introdução ao mundo audiófi-
lo. Pena é que não disponha de streaming por Wi-Fi e leitura de SA-
CD’s; com esses elementos, seria ainda mais perfeito. 

De qualquer modo, um QUAD é um QUAD. Um excelentíssimo 
equipamento, sempre em evolução e um verdadeiro companhei-
ro do eufemismo e da elegância, do Single Malt e do Aston Martin. 
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