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O III Encontro de Música Medieval de Ponte de 
Lima “Caminho Português de Santiago” é um pro-
jeto artístico pioneiro em Portugal, que procura 
impulsionar o tecido artístico nacional em parce-
ria com o tecido artístico transnacional, através da 
criação de um Encontro Anual para o trabalho de 
reconstrução musical do repertório medieval. Tem 
como duplo objectivo, a dinamização do patrimó-
nio intangível constituído pelas fontes musicais e 
do património românico, que é o cenário da formo-
sa Igreja Matriz de Ponte de Lima.

Depois do sucesso da 1.ª e 2.ª Edições, que viram 
nascer o Ensemble Na Rota do Peregrino, a III Edi-
ção reuniu 10 músicos profissionais de Portugal, 
Espanha e Eslovénia, estreando uma nova inter-
pretação do drama litúrgico “Ludus Danielis”, do 
século XIII.  A residência artística de criação teve 
lugar entre 16 e 20 de Dezembro de 2019 e o resul-
tado é um concerto único, no dia 20 de Dezembro 
pelas 22h00, na medieval Igreja Matriz de Ponte de 
Lima, para celebrar o período da Natividade.

O III Encontro de Música Medieval de Ponte de 
Lima “Caminho Português de Santiago” é um pro-
jeto sob direção artística de Maurício Molina (City 
University of New York) e direção geral de Daniela 
Tomaz (Ensemble Med), promovido pel’O Corvo e 
a Raposa Associação Cultural, em parceria com o 
Município de Ponte de Lima, o Teatro Diogo Ber-
nardes e o Conselho Paroquial para os Assuntos 
Económicos e com o apoio da Direção Regional de 
Cultura do Norte.

PROGRAMA
Ludus Danielis – o Drama Litúrgico de Daniel 
(século XIII)

O Ludus Danielis é um drama litúrgico de prin-
cípios do século XIII baseado no livro bíblico de 
Daniel, um drama apocalíptico bíblico de II a.C. A 
obra, compilada em latim por estudiosos da Cate-
dral de Beauvais para ser interpretada dentro da 
igreja durante a época de Natal, está escrita prin-
cipalmente em versos com melodias para solistas, 
grupos de cantores e coro. 

Ainda que Ludus Danielis esteja pensado para ser 
interpretado dentro da igreja, a obra possui uma 
construção poética elaborada, com corais festivos, 
que nos remetem ao mundo da ópera, sendo mes-
mo considerada a ópera mais antiga da História.

Neste programa, o Ensemble Na Rota de Peregri-
no apresenta a primeira parte de Ludus Danielis 
(Daniel na corte de Baltazar) com cantores solis-
tas e pequeno coro acompanhado por instrumen-
tos musicais medievais (viela, cítola, instrumento, 
flauta transversal, flauta e tamborim, gaita de fo-
les, harpa, sinos  e percussões). 

A interpretação musical e a sua encenação ba-
seiam-se no estudo do contexto original, na no-
tificação musical do manuscrito, nas convenções 
interpretativas da época e nas indicações incluídas 
no texto sobre o uso dramático do espaço dentro 
da igreja. 

Ludus Danielis realiza-se no idioma original em la-
tim, com a pronúncia histórica (latim-francês do 
século XIII). A introdução de diferentes secções da 
obra é realizada em português, assim como se in-
clui um texto escrito no programa, onde se resume 
a ação e o texto poético das diferentes peças.

SINOPSE
DRAMA LITÚRGICO DE DANIEL
I Parte: Daniel na Corte de Baltazar

O Rei Baltazar prepara um banquete real e pede 
que os Copos Sagrados – roubados por seu pai do 
Templo de Jerusalém, aquando da conquista dos 
babilónios sobre o povo hebreu – sejam trazidos.

Os Copos Sagrados são levados diante do Rei Balta-
zar com regozijo, mas eis que surge uma mão que 
escreve três palavras na parede: mane, techel, pha-
res. Baltazar fica surpreso e temorizado, pedindo a 
vários astrólogos e adivinhos para decifrar o signi-
ficado das palavras, tudo sem sucesso.

Surge então a Rainha, que pede para entrar um 
prisioneiro hebreu chamado Daniel, que já havia 
solucionado enigmas para o pai de Baltazar, o 
Rei Nubucodonosor. O Rei manda trazer Daniel e 
promete-lhe que, caso ele conseguisse resolver o 
enigma, seria vestido com roupas reais e adornado 
com colares de ouro. 

Daniel explica ao Rei Baltazar o significado das 
palavras: mane significa morte; techel, a ínfima 
oportunidade do Rei encontrar Salvação; e phares, 
a chegada de um novo Rei. Daniel explica também 
que o motivo de todo este presságio teria sido a 
utilização ímpia dos Copos Sagrados. O Rei agrade-
ce a Daniel e pede que os Copos sejam removidos, 
procurando libertar-se da maldição. Os Copos são 
removidos e Daniel agradece.



1) “Ad honorem tui, Christe” 
Apresentação da obra. Os jovens clérigos explicam 
a motivação da composição musical de Ludus 
Danielis na Catedral de Beuvais em Paris, França, 
em honra a Cristo.

2) “Astra tenenti, cunctipotenti”
Resumo da obra: o profeta Daniel é escolhido por 
Deus, é capaz de resolver a escrita misteriosa e 
sair ileso da cova dos leões.

3) “Rex, in eternum vive”
Que o Rei viva eternamente.

4) “Vos qui paretis meis vocibus”
O Rei pede que se tragam os Copos Sagrados 
roubados do Templo de Jerusalem, para o festim 
real.

5) “Iubilemus regi nostro magno ac potenti”
Processional onde se trazem os Copos e se canta 
sobre o seu roubo aos hebreus.

6) “Ecce sunt ante faciem tuam”
“Aqui estão frente a ti”. Apresentação dos Copos 
Sagrados ao Rei Baltazar.
Uma mão escreve na parede as palavras: Mane. 
Thechel. Phares. 

7) “Vocate mathematicos, caldeos et aríolos”
O Rei pede que se chamem os adivinhos para que 
lhe expliquem o significado das palavras escritas 
na parede. 

8) “Rex, in eternum vive! – Adsummus ecce tibi”
 “Que o Rei viva eternamente / Aqui estamos ante 
ti”. Canto dos Adivinhos.

9) “Qui scripturam hanc legerit”
O Rei canta: “aquele que puder decifrar o 
significado das palavras, será vestido de púrpura e 
receberá um colar de ouro.

10) “Nescimus persolvere nec dare consilium”
Os Adivinhos não conseguem resolver o enigma.

11) “Cum doctorum et magorum omnis adsit 
contio”
Entra a Rainha. Processional. Canta-se como a 
Rainha pode ajudar o Rei a solucionar o a escritura 
na parede.

12) “Rex, in eternum vive! Ut scribentis noscas 
ingenium, rex Balthasar, audi consilium”
A Rainha deseja larga vida ao Rei e pede que ele 
ouça o seu conselho.

13) “Cum Iudee captivis populis, prophetie 
doctum oraculis”
A Rainha sugere ao Rei que chame Daniel, um 
prisioneiro hebreu.

14) “Vos Danielem querite et inventum adducite”
O Rei pede aos Príncipes que vão buscar Daniel.

15) “Vir, propheta Dei, Daniel, vien al roi”
Os Príncipes saem a buscar Daniel e pedem para 
que ele venha ver o Rei.

16) “Multum miror cuius consilio”
Daniel é encontrado e acede ao pedido de ir ver o 
Rei Baltazar.

17) “Hic verus Dei famulus”
Processional de Daniel aproximando-se do Rei. 
Os Príncipes cantam a sua vinda e Daniel canta 
que, apesar de ser pobre e estar em exílio, virá a 
interceder por eles. 

18) “Rex, in eternum vive!”
Daniel deseja larga vida ao Rei.

19) “Tune Daniel nomine diceris”
O Rei pergunta se é ele a quem chamam Daniel.

20) “Rex tua nolo munera”
Daniel canta ao Rei explicando o significado das 
palavras e a maldição que cairá sobre ele por ter 
utilizado os Copos Sagrados. Mane, significa o 
final do seu reino. Techel, a parca possibilidade 
de salvação que tem o Rei. Phares, a perda do seu 
reino para outro Rei.

21) “Qui sic solvit latentia”
O Rei canta que o enigma foi decifrado e que 
Daniel será recompensado com as roupas reais.

22) “Tolle vasa, princeps militia”
O Rei pede ao seu general que leve os Copos 
Sagrados para que estes não sejam a sua perdição.

23) “Solvitur in libro Salomonis”
Processional da Rainha, onde se canta em 
sua honra, admirando a sua eloquência e 
agradecimento por ter recomendado Daniel.

24) “Regis vasa referentes”
Processional onde se retiram os Copos Sagrados. 
Canta-se em honra a Daniel pela sua sabedoria.



MAURÍCIO MOLINA  
Direção artística e percussão medieval
Maurício Molina é um musicólogo e intérprete de-
dicado à reconstrução e interpretação da música 
dos séculos XI, XII e XIII. É Mestre em Interpretação 
Histórica de Mannes College of Music (New York) e 
Doutorado em Musicologia Histórica na City Uni-
versity of New York Graduate Center. É professor 
convidado no Centre International de Musiques 
Médiévales – Université Paul Valéry de Montpellier 
e professor de Cultura Medieval Islâmica e Antro-
pologia Musical e Iconografia Medieval no con-
sórcio universitário norte-americano IES Abroad 
Barcelona. Em 2010 publicou “Frame Drum in the 
Medieval Iberian Peninsula” (Reichenberger), livro 
que foi galardoado com o prémio Nicholas Besse-
raboff da American Musical Instrument Society 
como o mais distinto em organologia de 2010. O 
seu próximo livro “La canción monofónica secular 
y religiosa en el Occidente medieval (850-1200)” 
será brevemente publicado pela editorial Dairea. 
Maurício Molina é também diretor dos grupos de 
música medieval Magister Petrus, Ars Memorie e 
do Curso Internacional de Interpretación de Música 
Medieval de Besalú (Catalunha).
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DANIELA TOMAZ  
Direção geral, flautas e percussão medieval
Inicia os seus estudos musicais em 1990 no Con-
servatório Regional de Gaia, estudando com Pedro 
Castro, Pedro Couto Soares e Pedro Sousa Silva. 
Em 2008 prossegue com os estudos musicais no 
Departamento de Música Antiga da Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (HKU), Países Baixos, sob 
orientação de Heiko ter Schegget em Flauta de Bi-
sel e Wilbert Hazelzet em Traverso, graduando-se 
em Abril de 2012 Cum Laude. É Diretora do Ensem-
ble Med, um laboratório de performance de música 
medieval europeia, com quem participou em diver-
sos festivais de música dos Países Baixos e Portu-
gal, destacando o Festival Percursos da Música, em 
2017 e 2019. Dirige o projeto Raízes e Revolução, 
que estreou em Tbilisi e Poti (Geórgia) e participa 
também noutros Ensembles, nomeadamente Rosa 
Gallica (FR), Capella Duriensis (PT), Ensemble Diti-
rambo (MX), com concertos em Portugal, França, 
Países Baixos e México. É também licenciada em 
Arquitectura pela Universidade do Porto desde 
2005, tendo escrito a sua tese final “Arquitectura e 
Acústica: o Espaço Sinestético”, da qual obteve 19 
valores. É consultora da Association Européenne 
des Conservatoires (Utrecht/Bruxelas) desde 2011 
e do Município de Famalicão desde Julho de 2018. 
Foi Diretora Artística na Academia de Música de La-
gos de 2012 a Março 2018. Membro fundador de O 
Corvo e a Raposa Associação Cultural. 
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