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TESTE

Leonel Garcia Marques

As grandes cidades da Europa de-
senvolveram-se segundo a fórmu-
la: «quanto maior a cidade, mais 

pequeno o apartamento» e, pelo tama-
nho dos apartamentos na capital, diria 
que Lisboa é uma grande cidade. E com 
a quarentena parece ainda maior… Nes-
te contexto particular de desenvolvimen-
to urbano, não é de estranhar que surjam 
mais e mais propostas de colunas moni-

toras ou de estante (e sem fios), também 
designadas colunas de suporte. Mas e as 
colunas de chão, as chamadas floorstand, 
ainda fazem sentido num apartamento ur-
bano médio? Claro que há sempre aque-
les que lembram que a capacidade de re-
produzir os registos mais graves é limitada 
pelo tamanho dos woofers e da caixa de 
ressonância. E há quem responda que pre-
cisão nos ataques e acuidade são mais im-
portantes do que a reprodução dos gra-
víssimos e que, para esses parâmetros, o 

tamanho não é necessariamente decisivo. 
Vem isto a propósito do teste de umas 

colunas de chão, de três vias, as Chora 826 
da Focal e numa sala de 30 m2. 

A Focal JMlab é uma marca francesa 
de colunas (e mais recentemente de aus-
cultadores) de alta-fidelidade, em produ-
ção desde 1979 até hoje, e sempre com a 
maior parte do fabrico a ter lugar em Sain-
t-Etienne. A marca foi fundada pelo enge-
nheiro e jornalista de áudio Jacques Mahul. 
As Grande Utopia são o topo-de-gama da 

As colunas 
que 
fizeram 
crescer 
a sala: as 
Chora 826 
da Focal
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marca, de entre as melhores no domínio 
do high-end a nível mundial (uma espécie 
de zénite da linha zénite da marca). Mas a 
Focal oferece várias linhas de colunas a vá-
rios preços. As 826 são o apogeu da linha 
Chora, a linha de entrada da marca (uma 
espécie de zénite da linha nadir). E são co-
lunas relativamente grandes. Como será o 
seu desempenho na minha sala? 

Descrição
As Chora 826 são umas colunas grandes 
mas com design sofisticado, sobretudo de-
pois de montadas na base e pés forneci-
dos pela marca, que as inclinam para fren-
te e lhes dão uma aparência subtilmente 
futurista. Podem vir com acabamento de 
madeira clara, escura ou em preto, de 
acordo com as preferências de cada um. 

As dimensões das Chora 826 são (L×P×A) 
30,3  × 38,8  × 105,3  cm, e o peso é de 
21,15 kg. A topologia das Chora 826 é de 
três vias, com reforço de graves por bas-
s-reflex. À frente, as Chora 826 apresen-
tam, na parte superior, um tweeter TNF de 
cúpula invertida com 1 polegada (25 mm) 
fabricada a partir de uma liga de alumí-
nio e magnésio. Em baixo, escondidos pe-
la grelha magnética (caso esteja colocada) 
encontram-se um altifalante de 6,5 pole-
gadas (16,5  cm), com cone de Slatefiber 
(uma fibra desenvolvida pala marca ten-
do como base a ardósia) para a gama mé-
dia, dois woofers de 6,5 polegadas, nova-
mente com cone rígido de Slatefiber, e um 
pórtico bass-reflex de tecnologia Aerody-
namic. No fundo de tudo temos o logótipo 
da Focal. Atrás, e na parte inferior, existem 

apenas as entradas para um par de cabos. 
As Chora 826 têm uma sensibilidade 

de 91 dB (2,83 V / 1 m), uma frequência 
de resposta a ±3 dB de 48 Hz a 28 kHz, e o 
ponto de corte a -6 dB nas baixas frequên-
cias ocorre aos 39 Hz. Têm uma impedân-
cia nominal de 8 Ω, com um valor mínimo 
de 2,9  Ω, e as frequências de corte do 
crossover ocorrem a 270 Hz e a 2700 Hz. 
A potência de amplificação recomendada 
deve estar entre os 40 e os 250 W. 

Destas características há que realçar 
desde já: a sensibilidade de 91 dB (don-
de uma potência recomendada entre 40 
e 250 W), que torna as Chora 826 extre-
mamente responsivas e capazes de serem 
alimentadas por praticamente qualquer 
amplificador; é igualmente importante, 
o facto de as colunas, apesar de serem 
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bass-reflex, terem o pórtico de saída na 
posição frontal em vez de o terem à reta-
guarda, como habitualmente. Tal torna-as 
também muito menos exigentes em ter-
mos de colocação. 

Audição
A audição realizou-se utilizando cabos da 
SpinX, a partir da amplificação do meu Pri-
mare A30.1 e com os XLR Reference Neu-
trik 40 da QED como cabos de intercone-
xão, ou de um Quad Vena  II Play, neste 
caso recorrendo aos cabos de interconexão 
Music Strada da Nanotec Systems, sendo a 
fonte, em ambos os casos, o leitor de CD’s 
CD9SE Reference da Audio Research. 

Numa apreciação global, posso dizer 
que as Chora 826 primam pela flexibilida-
de, com resultados igualmente bons em 
qualquer género de música. Um bom ní-
vel de detalhes, sobretudo nas gamas mais 
graves, um bom sentido rítmico, um bom 
equilíbrio em todas as gamas e um bom 
palco sonoro. A nível de registos mais agu-
dos, as Chora 826 são um pouco menos 
sofisticadas do que relativamente aos re-

gistos mais graves, apresentando bom di-
namismo mas alguma perda de acuidade 
nas frequências mais altas. 

Comecemos pela música clássica. A al-
to Anthea Pichanik e os Les Accents e Thi-
bauld Noally oferecem-nos uma gravação 
cheia de cor e vida. As Chora 826 soube-
ram reproduzir a vivacidade dos timbres 
e exuberância das emoções de forma to-
talmente napolitana (no bom sentido). 
Os violinos de Giuliano Carmignola e de 
Johannes Pramsohler soaram plenamente 
naturais e cheios do cheiro das cordas; pre-
cisas nos ataques das notas, as Chora 826 
contornaram com facilidade os obstáculos 
por ambas as gravações. 

No jazz, a gravação do trio de Steve 
Kuhn com Joe Lovano soube criar um clima 
tenso, belo e de sincera emoção. As Chora 
826 souberam encontrar as cores para dis-
criminar perfeitamente os timbres, man-
tendo um grande equilíbrio e uma grande 
musicalidade, mesmo no caso da guitarra 
de Wolfgang Muthspiel, que é bem mais 
bicudo. Tudo é sofisticação, leveza e sub-
til mistério. As Chora 826 mostraram-se 

igualmente à vontade em climas sonoros 
mais emocionais, como os de Lovano e do 
trio de Kuhn e o do grupo de Muthspiel. 
Muito à custa de uma grande definição, 
mas sem entrar em detalhes analíticos 
e sem, não é de mais dizê-lo, perder a 
musicalidade. 

No rock, ou aqui num registo mais en-
tre a pop e o jazz, temos o duo de Patrícia 
Antunes e Ruben Alves numa interpreta-
ção (a que já assisti ao vivo) de algumas 
das melodias imortais dos Beatles. Ópti-
mos arranjos que revelam o essencial de 
cada melodia e grande química entre o 
Ruben e a Patrícia. As Chora 826 conse-
guiram recriar o palco sonoro com grande 
credibilidade, dando corpo a uma presen-
ça íntima e sedutora, com a temporização 
exacta das notas saídas das teclas do pia-
no e com toda a verdade daquela voz a so-
bressaírem num todo bem integrado. 

As gravações que constam no fim da 
presente playlist são um autêntico hino à 
guitarra blues. No caso de Billy F. Gibbons, 
um dos guitarristas dos eternos ZZ Top, o 
ganho da guitarra cria uma tempestade de 
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electricidade que nos faz disparar o cora-
ção e nos faz sorrir. No caso de John Mayall, 
os guitarristas usados vão desde Joe Bona-
massa a Steve Van Zandt passando por To-
dd Rundgren e Carolyn Wonderland, entre 
outros. Uma autêntica auto-estrada das 
guitarras, sempre a 200 km/hora. Aqui as 
Chora 826 brilharam intensamente, com 
os dois woofers de cada coluna a traba-
lharem horas extraordinárias e os agudos 
a ferver de acidez e distorção (intencional, 
porque contida na música). 

Conclusão
Considerando o nível de preços, as Chora 
826 representam um grande êxito, umas 
tomba-gigantes, só comparáveis a colunas 
de tamanho igual mas preços maiores. 
Equilíbrio e realismo sonoro, os seus maio-
res trunfos. A sua sensibilidade é digna de 
registo e a opção pelo bass-reflex frontal 
permite a colocação mais junto à parede, 
o que permite o ganho de algum espaço 
precioso. As Chora 826 são assim capazes 
de encher grandes salas com grande mú-
sica, de não assoberbar as salas pequenas 
e até de as fazer crescer… 
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