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Alaíde Costa e Claudette Soares 

 

 

         

 

Os 50 anos de “O Fino da Bossa” 

 

Alaíde Costa e Claudette Soares carregam uma amizade de décadas. Se não 

bastasse a sintonia fina, há exatos 50 anos ambas anteciparam, junto com 

promessas do fervilhante cenário musical da época, os rumos que viriam a ser 

traçados pela música popular contemporânea.   

Em 1964, no Teatro Paramount, o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, promoveu o show “O Fino da Bossa”, que, 

posteriormente, inspirou o programa de televisão homônimo, comandado por Elis 

Regina e Jair Rodrigues, um marco na história da música popular brasileira.  

Naquele show, Alaíde Costa estreou seu primeiro sucesso, “Onde está você” (Oscar 

Castro Neves/ Luvercy Fiorini), consolidando-se como uma artista de alcance 

nacional. E Claudette Soares consagrou-se na interpretação de “Primavera” (Vinicius 

de Moraes/ Carlos Lyra). Meio século depois, é hora de relembrar e comemorar um 

dos primeiros grandes passos nas carreiras de duas das maiores vozes do país, e 

ao mesmo tempo, saudar o início da consolidação da “MPB”.  
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No repertório, além de canções apresentadas nesse show memorável, um desfile 

pelas obras de Tom, Vinicius e seus parceiros – de cujas obras as duas divas 

sempre foram grandes intérpretes –, sem falar de “Amigo amado”, uma parceria 

entre “o branco mais preto do Brasil” e Alaíde. 

 

Repertório: 

 

 

Onde está você (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) 

Tristeza de amar (Geraldo Vandré/Luiz Roberto Oliveira) 

Primavera (Vinicius de Moraes/Carlos Lyra) 

Vivo sonhando (Tom Jobim) 

Foi a noite (Tom Jobim) 

Eu sei que vou te amar (Vinicius de Moraes/Tom Jobim) 

Apelo (Vinicius de Moraes/Baden Powell) 

Esquecendo você (Vinicius de Moraes/Tom Jobim) 

O que tinha de ser (Vinicius de Moraes/Tom Jobim) 

Retrato em branco e preto (Tom Jobim/Chico Buarque) 

Pois é (Tom Jobim/Chico Buarque) 

Insensatez (Vinicius de Moraes/Tom Jobim) 

Amigo Amado (Vinicius de Moraes/Alaíde Costa) 

Caminhos cruzados (Tom Jobim/Newton Mendonça) 

Dindi (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) 

Samba em prelúdio (Vinicius de Moraes/Baden Powell) 

 


