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RESUMO

Numerosas obras musicais dos séculos XVII a XIX foram preservadas em Minas Gerais graças ao trabalho de músicos e copistas. Um dos mais importantes foi o diamantinense

João Nepomuceno Ribeiro Ursini (1853-1936), também maestro e compositor. A pesquisa tem como objetivo a recuperação e a digitalização das composições do maestro

diamantinense Ribeiro Ursini a partir de manuscritos musicais autógrafos. A contribuição desta pesquisa para a área de música é positiva, visto que se baseia no estudo de

fragmentos histórico-musicais inéditos.

O Centro de Pesquisa da Escola de Música da UEMG realiza, desde 2006, a recuperação, digitalização e divulgação de manuscritos musicais, o que confere a experiência e o

histórico institucional na prática dos objetivos pretendidos pelo presente projeto. A reconstrução/compilação dos manuscritos musicais far-se-á juntamente com o levantamento do

maior número de informações sobre o autor e sua presença na vida musical diamantinense dos Séculos XIX e XX. A busca por novas composições de Ribeiro Ursini, atingirá

inevitavelmente obras de outros autores por ele coletadas em sua importante função de copista. Os manuscritos serão submetidos aos processos de digitalização, revisão e

compilação das partes instrumentais, sendo, em seguida, editadas em grade orquestral tradicional através do software Finale. 

Dezenas de obras do acervo particular da família do compositor, já foram digitalizadas. Entre elas, contam 13 obras de autoria de Ribeiro Ursini. A editoração da obra Hymno à

Banderia, para coro e orquestra, foi a primeira a ser realizada por encontrar-se mais completa. A apreciação dos elementos constitutivos dessa obra já torna possível responder a

algumas das hipóteses desta pesquisa, entre elas, como eram as formações instrumentais das bandas de Diamantina e como soarão as obras escritas por Ribeiro Ursini ou por

ele copiadas.
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