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Hanacrónicos |  Mísseis | Monóculo Show Band | Kiowas 
Neptunos | Pop Group | CC5

2ª Parte - Grupo Musical  
 Sessenta Cinco Estrelas
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O NOSSO LEILÃO...O NOSSO LEILÃO...
Ligar a saúde ao conhecimento permite refletir sobre o passado e 
estar atento ao presente para prevenir o amanhã.

No contexto da 10ª edição da caminhada PEQUENOS PASSOS, 
GRANDES GESTOS, o Movimento Vencer e Viver, Extensão da 
Guarda, da Liga Portuguesa Contra o Cancro-Núcleo Regional do 
Centro, tomou a iniciativa de promover um espetáculo para 
angariação de fundos a favor da mulher com cancro da mama, com 
a colaboração do Grupo Musical SESSENTA CINCO ESTRELAS 
que, de uma forma amiga e graciosa, se disponibilizou a colaborar 
nesta iniciativa.
O valor angariado neste evento reverterá, na sua totalidade, a favor 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma organização da socie-
dade civil com vários objetivos no âmbito da problemática da 
doença oncológica e que desenvolve a sua atividade com base em 
dois princípios fundamentais, a humanização e a solidariedade, 
que fomentam a interação e a ajuda, reforçam os elos,  aproximam 
e acrescem amigos.
E porque estes princípios fomentam ainda a interação e a ajuda, 
reforçam os elos, aproximam e acrescem amigos como Ana Leal, 
Isabel Cepeda, Sofia Tregeira e Agostinho Silva que não podiam 
deixar de participar esta noite, unindo-se ao Movimento Vencer e 
Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A todos os que tornaram possível esta noite, a nossa maior gratidão.

As voluntárias do Movimento Vencer e Viver – Extensão da Guarda
Liga Portuguesa Contra o Cancro

ERVAS DO CAMPO
 Isabel Cepêda

Desenho | (14x19) - (22x27)

LIVRO
 NRC.LPCC | (30x25) 

JOIA
 Sofia Tregeira

Joalharia de Autor

PORTICO
 Analeal

Aguarela  | (30x30) - (50x50)
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TRIBUTO AOS CONJUNTOS DE MÚSICA POP ROCK, DÉCADA DE

 SESSENTA, NA GUARDA

Ao contrário dos sistemas democráticos americano e britânico, Portugal 
regia-se segundo a égide tutelar da Ditadura conduzida por Salazar e, 
obviamente, a nossa atividade cultural refletiu os traços desse “colete de 
forças” institucional, numa prática política que condicionou ao máximo a 
implementação de alguns estilos musicais no seio da comunidade adoles-
cente portuguesa.

Durante a Ditadura de Salazar, Portugal passou por um longo período de 
isolamento, o país tornou-se uma espécie de Albânia de direita. A censura 
exercia-se, como diriam os portugueses, de forma bestial, que até o juvenil 
rock dos anos 50 praticamente não teve sucedâneo luso. Nos anos 60, com 
a eclosão do fenómeno The Beatles, nada pode evitar que conjuntos de 
rock começassem a surgir semi-clandestinos, nos ginásios e liceus. A 
música que faziam foi batizada de ié ié (por conta dos yeah yeah dos Beat-
les).

Mesmo sob o domínio da música ligeira e do fado, sobre os espaços de 
edição e divulgação radiofónica, o Portugal de 60 não ficou alheio à entra-
da em cena de uma nova música: o Rock’n’roll. Apesar do filtro com que se 
acolhiam as novidades vindas de fora, os nomes maiores da cena britânica 
e americana começaram edição em disco entre nós.

Não foi preciso esperar muito para que a assimilação destas pistas de 
agitação e novidade também influenciassem a juventude da Guarda e se 
traduzissem no aparecimento de diversos conjuntos. Os que mais marcar-
am a década de sessenta foram os “Hanacrónicos”, os “Mísseis”, os “Kiowas, 
o “Monóculo Show Band, “Os Neptunos”, ” o ”Pop Group”, e os “CC5”.

Neste dia, onde se recordam amigos e melodias intemporais, é com muita 
emoção e alegria que aqui hoje nos reunimos para colaborar nesta causa 
tão nobre, apoio ao doente oncológico.

Desejamos que se divirtam e que esta noite seja “MEMORÁVEL”!

SESSENTA CINCO ESTRELAS

Mísseis

Neptunos

CC5
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