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RESUMO

Desde o ano de 2009, o Centro de Pesquisa da Escola de Música da UEMG tem realizado o trabalho de restaurar e de editar partituras mineiras do passado, especialmente as

que fazem parte do “Acervo Maestro Chico Aniceto”, (Piranga MG), ricos documentos musicais doados em 2004 pela família do Maestro, e a partir daí passaram a receber devido

tratamento para sua conservação. As peças do Acervo, num primeiro momento, foram submetidas a um processo de higienização, separação e pré-organização. Durante o ano

de 2008, o conteúdo do Acervo foi totalmente catalogado através da criação de um banco de dados digital. Os critérios utilizados quanto à forma de armazenamento e

classificação das peças levaram em conta a especificidade e singularidade do acervo.

O trabalho “Acervo Maestro Chico Aniceto / Revisão do catálogo e edição de obras novas”, iniciado em maio de 2016, tem como objetivo digitalizar e catalogar obras novas

pertencentes ao Acervo. Nesta primeira etapa do projeto, está sendo realizada a digitalização da peça intitulada “Missa de São José” do desconhecido compositor Afonso

Nogueira Coelho. A metodologia baseada em referenciais teóricos como Régis DUPRAT (1991, 1994), Mary  BIAZON (1991), André Guerra COTA (2005), consiste em analisar,

montar e fazer correções necessárias a partir dos conjuntos de documentos de diferentes copistas encontrados no Acervo, sendo essas tarefas divididas em dois setores. Cabe a

este analisar e fazer correções do material já digitalizado pelo primeiro. No presente momento a obra se encontra na fase final da digitalização e correção.                          
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