CURRÍCULO DE ADEILDO VIEIRA
* Integrou o MUSICLUBE DA PARAÍBA, de 1983 a 2002, participando de vários
projetos culturais produzidos pela entidade
* Participou do I e II FESIVAL DE MÚSICA DO CEFET, NOS ANOS DE 1982 E
1983. Na retomada deste Festival, venceu a sua segunda edição, em 2004.
* Participou, por treze vezes do Festival MPBSESC, em João Pessoa/PB,
sendo vencedor da sua 13ª. Edição.
* Participou do I e II Festival de MPB do Departamento de Música da UFPB,
sendo vencedor da 2ª edição.
* Participou do Festival de MPB de Presidente Prudente/SP, no ano de 1986.
* Participou do 29º e 30º FEMUCIC – Festival de Música Cidade Canção, em
Maringá/PR (2007 e 2008)
* Participou do FORROFEST- Festival de Música Regional do Estado da
Paraíba, no ano de 2003
* Participou do CEFEST – Festival de MPB produzido pelo CEFET/PB, no ano
de 2004, sendo ganhador com música interpretada pela cantora Dida Vieira
*Participou do VI FESTIVAL DE MÚSICA DA BAHIA, em 2009, na cidade de
Vitória da Conquista/BA
* Participou do QUARUP, evento produzido pelo Movimento Universitário, no
ano de 1988, em Vitória/ES, acompanhando o grupo paraibano Jaguaribe
Carne
* Integrou o elenco do show Violação, no ano de 1997, junto com os
compositores Milton Dornellas, Marcos Fonseca, Archidy Filho, Wander Farias
e Zé Guilherme, realizando shows de João Pessoa a Cajazeiras
* Em 1999 fundou, junto com outros seis artistas, o grupo MAMA JAZZ,
permanecendo no grupo como arranjador , cantor e compositor até o ano de
2002

* Participou da I SEMANA CULTURAL DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, no ano
de 2001, integrando o grupo MAMA JAZZ
* Em 2003, por ocasião da SEMANA DO MEIO AMBIENTE, fez uma turnê com
um show de temática ecológica pelas cidades de JOÃO PESSOA, AREIA,
GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUZA, produzido pela
SUDEMA.
* Sendo filho da cidade de Itabaiana/PB, foi homenageado, em novembro de
2004, por um grupo de ativistas culturais daquela cidade, por ocasião das
comemorações do centenário do poeta itabaianense Zé da Luz
* Recebeu, em novembro de 2005, o título de cidadão pessoense por serviços
prestados à cultura da cidade de João Pessoa, através de propositura da
vereadora Paula Frassinete
* Montou dezenas de shows independentes, apresentando-os em eventos
culturais como o FENART, o FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA
GRANDE, teatros, bares e escolas de João Pessoa, cidades do interior
paraibano e outras localidades fora do Estado, como BRASÍLIA/DF (2004),
NATAL/RN (2003 e 2005), tendo demonstrado alta facilidade de dar um
conteúdo pedagógico às suas apresentações
* Foi tema do programa BRASIL REGIONAL, da Rádio Senado FM
(Brasília/DF), em julho/2004.
* Lançou, no ano 2000, o CD "Diário de Bordo", tendo alcançado grade
aceitação por parte do público e da crítica especializada
* Ganhou, no ano de 2001, o Troféu Imprensa da Paraíba em duas categorias
(melhor compositor e melhor CD lançado no ano 2000), prêmio conferido pelo
Sindicato dos Jornalistas do Estado da Paáíba
* Participou, por três vezes, do Projeto Seis e Meia, em João Pessoa/PB (2003,
2005 e 2007)
* Participou da III MOSTRA DE MÚSICA PARAIBANA, promovido pela
FUNESC, em 28 de julho de 2005, dentro do projeto QUINTAS MUSICAIS.

* Concedeu entrevista ao jornal ZONA SUL (Natal/RN), em maio/2005,
sedimentando seu projeto de intercâmbio com outros Estados.
* Participou do I Festival de Música Carnavalesca, em fevereiro de 2006,
selecionando sua canção para a final e, conseqüentemente, incluindo tal
canção no CD produzido pelo evento
* Participou do I FESTIVAL DE MÚSICA NORDESTINA promovido pela
FUNJOPE – Fundação Cultural de João Pessoa, no ano de 2006
* Foi vencedor do XVI MPBSESC, em maio/2006. Também foi ganhador da
melhor letra e melhor arranjo.
* Iniciou o processo de divulgação de sua obra no exterior, através de viagem
para Portugal em junho de 2006, atendendo a convite da rádio Bonfim daquele
país.
* Em novembro de 2009 lança seu segundo CD “Há Braços”
* Lançou, em abril de 2008, o seu primeiro DVD, intitulado "Chega Junto", com
participações especiais de cantoras consagradas da cena paraibana.
* Lança, em novembro/2009, seu 2º CD, com recursos do Fundo de Incentivo
à Cultura Augusto dos Anjos, do Governo do Estado da Paraíba.

