
Existem 3 níveis de aprendizagem de ukulele: Nível Iniciação (Quinta-feira), Nível Médio (Quarta-feira) e Nível 
avançado (Terça-feira). 

O Nº máximo de alunos por turma é de 15 e a participação estará condicionada à existência de vagas. A frequên-
cia dos níveis de aprendizagem será efectuada de acordo com os conhecimentos do aluno e após avaliação, 
pelo Carlos Mercier. 

Valor da inscrição: Sócios: 15€  / Colaboradores Altice não sócios, Familiares e acompanhantes: 20€ 

Mensalidade: Sócios: 10€  / Colaboradores Altice não sócios, Familiares e acompanhantes: 15€ 

Instrumento:  É indispensável ter um Ukulele. Quem precisar de dicas para a sua compra, contacte-nos. 

O Ukulele é um instrumento musical Havaiano, descendente do nosso tradicional Cavaquinho, que proporciona a 
quem o toca e a quem ouve momentos de alegria e felicidade. 
 
Barato, fácil de transportar devido ao seu tamanho reduzido, divertido, adequado a vários géneros de musica, é  
de aprendizagem fácil o que dá a oportunidade a pessoas de todas as idades tocarem. 
 
Estas aulas de iniciação tem como objectivo estudar o instrumento ou seja, a sua história, os diversos tipos de 
ukuleles, a afinação, os acordes, ritmos diversos e alguns temas musicais. 
 
A aprendizagem de um qualquer instrumento musical tem um impacto positivo na saúde, melhorando a coorde-
nação motora, a capacidade de memória, a concentração, a autoconfiança e a sociabilização. 
 
“A música é celeste, de natureza divina e de tal be leza que encanta a alma e a eleva acima da sua cond i-
ção” - Aristóteles  
 
Nunca é tarde demais para aprender a tocar um instrumento musical. Se sempre desejou saber tocar aqui fica 
uma excelente oportunidade de aprender Ukulele. 
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Clube PT zona centro sul 213194750 zcs@clubept.pt 
Noticias também no Facebook: http://facebook.com/cptcentrosul/ 

 

Inscreve-te como sócio em www.clubept.pt 

Horário e local:  
Aulas: das 12:50 às 13:50 
Clube PTZCS— Rua Andrade Corvo Nº 9 r/c Esq. Lisboa 

Orientação:   
Carlos Mercier         Telemóvel - 964043011 
Inscrições:    Secretaria do Clube PT- zona centro sul 
                       R. Andrade Corvo, 9 r/c Esq.  -  Lisboa - Tm 963453809     email: zcs@clubept.pt 

zcs 0132020 


