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BEM VINDO

Parabéns !
Parabéns por ter se convertido em mais um novo e 
orgulhoso proprietário de um ukulele Mahalo, o ukulele 
mais famoso do mundo. 

Os ukuleles Mahalo são vendidos em mais de 80 países por 
todo o mundo e estamos orgulhosos de nossa longa tradição 
de construir ukuleles reconhecidos internacionalmente por 
sua qualidade, valor e tocabilidade. 

Nós encorajamos você a enriquecer os seus 
conhecimentos tocando sempre que possível.  
Busque também aulas formais, aulas 
particulares, tutoriais na internet para cada 
vez mais desenvolver suas habilidades com 
este instrumento.

Este guia contém informações sobre seu 
novo ukulele Mahalo e também dicas úteis 
para o ajudar a desfrutar ele durante muitos 
anos. 

Obrigado por comprar o Ukulele Mahalo. 
Nós desejamos a você desejamos a você uma 
vida inteira de benefícios e diversão musical.



PARTES DO UKULELE

HEADSTOCK

TARRACHAS

PESTANA

TRASTE

ESCALA

PESCOÇO

CORDAS

CORPO

BOCA

RASTILHO

CAVALETE

Embora existam vários tipos 
de ukulele (soprano, concerto, 
tenor, baritono e baixo), todos 
eles compartilham muitas 
características comuns.

O diagrama ilustra as várias 
partes de um ukulele.



AFINANDO O SEU UKULELE

É importante garantir sempre que o ukulele esteja afinado toda vez que você for tocar, para 
que sua música pareça correta e prazerosa aos ouvidos.

A afinação de suas cordas pode mudar quando as cordas forem novas, mudanças de 
temperatura e umidade, e até que as cordas se acomodem pode ocorrer que as cordas 
desafinem. Faz sentido você sempre verificar a afinação toda vez que você for tocar ou 
praticar.

Antes de começarmos a afinar, vamos aprender os nomes das cordas. Os nomes das cordas 
no ukulele de baixo (corda superior ou 4ª) até o alto (corda inferior ou 1ª corda)
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SOPRANO, CONCERT  & TENOR:

Corda 4 - G (sol)
Corda 3 - C (dó)
Corda 2 - E (mi)
Corda 1 - A  (lá)

BARITONO:

Corda 4 - D (ré)
Corda 3 - G (dó)
Corda 2 - B (si bemol)
Corda 1 - E  (mi)



ACORDES BÁSICOS UKULELE
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NÚMERO DOS DEDOS
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PARA UKULELES SOPRANO, CONCERT & TENOR:

  ACORDES MAIOR

Cm Fm Gm Em Am Bm DmCm Fm Gm Em Am Bm Dm

  ACORDES MENOR

  ACORDES COM SÉTIMA
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MANUTENÇÃO DO UKULELE
CUIDADOS E DICAS

Toque seu instrumento frequentemente. Instrumentos de excelente qualidade, 
feitos com as melhores madeiras, melhorarão com a idade, à medida que forem 
tocados. É uma relação de vitória para você e seu ukulele quanto mais você toca, 
melhor vai ficar o som e mais você desfrutará no futuro.

Deixe sempre o seu ukulele longe de calor extremo, frio ou umidade.

Depois de tocar, sempre retorne o seu ukulele para a sua estante, bag ou case 
e o mais importante, nunca deixe ele perto do calor ou ar condicionado, janelas, 
portas, do lado de fora ou dentro do carro por longos períodos.

Sempre guarde o seu ukuele afinado, nunca deixe ele desafinado por muito 
tempo, pois isso pode causar danos ao pescoço do seu ukulele. 

Para mais informações e acessórios, fale com a sua loja de instrumentos musicais 
de confiança você experimentará um conselho inestimável.

NOTA

O seu Ukulele é um delicado instrumento e manutenção e cuidados musicais 
contínuos. Não tente fazer manutenção técnica se você não estiver qualificado 
para fazê-lo. Leve-o à sua loja de instrumentos musicais de confiança ou a um 
luthier qualificado para avaliar qual manutenção pode ser necessária.

DICA

Para manter o seu instrumento sempre em excelente estado, leve a sua loja de 
instrumentos de confiança a cada 6 meses para uma verificação de rotina. A 
equipe da loja irá verificar e te explicar qual a melhor maneira de manter o seu 
instrumento e se é necessário alguma manutenção.
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Esperamos que você tenha achado 
este guia uma introdução útil ao 
mundo da música e desejamos que 
você desfrute de muitos anos do 
seu instrumento.

CONTINUE TOCANDO! - Suas 
habilidades irão melhorar 
assim que você desenvolver um 
programa de prática regular e tocar 
por cerca de 45 minutos por dia. 
Você notará grandes melhorias na 
sua performance em questão de 
semanas.

TOME ALGUMAS AULAS! - Uma 
maneira de melhorar rapidamente  
suas habilidades de tocar é 
aprender com um professor 
de ukulele. Um bom professor 
avaliará suas habilidades de 
tocar e apresentará dicas e 
técnicas de específicas para seu 
nível de habilidade, além de 
fornecer a motivação necessária 
para continuar aprendendo e 
melhorando. A maioria das lojas 
de música tem escolas de música 
próprias e pode organizar aulas 
para você.

 VISITE SUA LOJA DE 
INSTRUMENTOS  - A maioria dos 
funcionários são todos músicos 
e estão sempre dispostos a 
acompanhar as informações mais 
recentes sobre seu instrumento 
musical. Todas as boas lojas 
de música mantêm uma gama 
abrangente de acessórios e 
recursos de ensino. Eles também 
são um recurso valioso para dicas, 
técnicas e novos produtos. Porque 
não colocar o seu nome no mailling 
list da loja e receber novidades 
de ofertas e demonstrações de 
produtos. 

CUIDE DO SEU INSTRUMENTO! - 
instrumentos bem cuidados tocam 
melhor, soam melhor, motivam 
você a tocar mais e duram mais. 
O uso de materiais de limpeza 
e manutenção de qualidade 
especificamente formulados para 
uso em instrumentos musicais 
garantirá uma vida inteira de 
prazer e alegria musical. 


