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SonaTa, H. 254
 I. Allegro poco moderato
 II. Adagio
 III. Allegretto
 IV. Moderato (poco allegro)
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trio de flauta, 
Violino e piano
Solistas

nuno inácio flauta
liviu Scripcaru violino
anna Tomasik piano



nuno inácio flauta
atualmente, é 1.º Flautista da orquestra Metropolitana de lisboa. Terminou a licenciatura na escola 
Superior de Música de lisboa (eSMl), com a classificação máxima, sob a orientação de anthony 
pringsheim (Flauta), Fernando Fontes e olga prats (Música de Câmara). entre 2000 e 2002, foi discípulo 
de Trevor Wye, pedagogo internacionalmente aclamado, em inglaterra. participou em inúmeras 
masterclasses em portugal e no estrangeiro com os maiores flautistas da atualidade. William Bennett, 
Trevor Wye e vicenç prats foram os professores que mais influenciaram a sua formação artística.  
Já atuou a solo com a orquestra Sinfónica portuguesa, orquestra gulbenkian, orquestra Metropolitana 
de lisboa, Sinfonietta de lisboa, orquestra de Câmara de Cascais e oeiras, orquestra da eSMl, 
orquestra da escola profissional de espinho. de 1997 a 2005, integrou a orquestra gulbenkian como 
músico suplementar, exercendo com regularidade funções de 1.º Solista. atua regularmente em duo  
com o pianista paulo pacheco. Tem feito frequentes registos para a rTp e rdp-antena 2. efetuou também 
inúmeras gravações com a Sinfonietta de lisboa e com o pianista Bernardo Sassetti. Foi protagonista  
em dois documentários da rTp: “Sons da Música” e “Bravo”. além de apresentações por todo o país,  
tocou em itália, alemanha, França, espanha, inglaterra, dinamarca, em vários formatos de recital. entre 
os galardões que obteve, destacam-se o 1.º prémio no Concurso internacional de Flauta l’u.F.a.M., em 
França; 1º prémio no concurso Jovens Músicos da rdp e prémio Maestro Silva pereira; 6.ª classificação 
no prestigiado Concurso Carl nielsen, na dinamarca; 1.º prémio no Concurso de improvisação na 
Convenção internacional de Flauta, em inglaterra. nuno inácio é descrito como sendo “...um jovem 
flautista de ampla e colorida sonoridade, de excelente controlo técnico e interessante musicalidade”  
(in público). recentemente, orientou masterclasses nos Cursos de aperfeiçoamento Musical de vila do 
Conde, eSMae, arTave, escola profissional de Mirandela, academia de paredes, academia de Águeda, 
academia de Santa Maria da Feira, Conservatório de Minde, escola de Música de Montalvo e Sintra-
estúdio de Ópera. É professor da classe de Flauta na academia Superior de orquestra da Metropolitana  
e professor de Música de Câmara na escola Superior de Música de lisboa.

liviu scripcaru violino
nasceu em 1970 na cidade romena de iasi. Foi criado no seio de uma família com fortes tradições 
musicais e começou a estudar violino com seis anos de idade sob a orientação de seu pai, desde o 
primeiro ao décimo segundo ano. durante o liceu fez vários cursos de interpretação com professores 
romenos de nomeada. do oitavo ao décimo segundo ano,  foi concertino da orquestra do liceu octav 
Bancila, onde completou os estudos. em 1988  já havia participado em vários concursos nacionais 
ficando sempre classificado nos três primeiros lugares. de 1990 a 1995, frequentou a academia de Música 
george enescu, que finalizou como concertino da orquestra académica, tendo como professores Bujor 
prelipcean, primeiro violino do Quarteto vocês, e leonid popovici, completando o curso com a melhor 
classificação do seu ano. em 1992, passou a ocupar o lugar de primeiro violino na orquestra Filarmónica 
da Moldávia, em iasi. Quatro anos mais tarde, veio a integrar a orquestra Sinfónica Karlovy-vary, da 
república Checa, na condição de assistente dos primeiros violinos. enquanto estudante, foi membro de 
vários agrupamentos de câmara, com os quais participou em inúmeros concertos, audições e recitais. 
Como solista fez vários concertos na Suíça, itália, França, república da Moldávia, noruega, roménia, 
portugal.  em 1997 integrou a orquestra do norte, como chefe de naipe dos segundos violinos e, mais 
tarde, veio a exercer a função de concertino. em 1998, fundou o quarteto de cordas pró’arte  e, desde 
1994, é concertino / convidado da Ópera de Câmara norueguesa. atualmente, é membro da orquestra 
Metropolitana de lisboa e professor da academia Superior de orquestra, concertino e solista da 
orquestra de Câmara de Sintra, doutorando em Música e professor na universidade de Évora.

Anna tomasik piano
de origem polaca, iniciou os seus estudos em lodz, tendo prosseguido a aprendizagem na academia 
Chopin de varsóvia sob a orientação do conhecido professor polaco Jan ekier. em 1979 licenciou-se  
em piano com as mais altas classificações, terminando ao mesmo tempo o curso de pedagogia, nessa 
mesma academia. a sua carreira como solista começou ainda como estudante, tendo atuado com a 
orquestra Filarmónica de lodz e realizado vários concertos por todo o país. gravou também na rádio 
nacional polaca. em 1982 obteve o 3º lugar no Concurso internacional de enna em itália. Fez também 
tourneés na grécia e na alemanha. dedicou-se ainda à música de câmara; foi membro fundador de um 
trio na polónia, tendo aí realizado vários concertos. iniciou a sua atividade pedagógica na escola 
Superior de Música de lodz como professora de piano e acompanhadora. em simultâneo, foi maestro 
repetidor da Ópera de lodz passando a colaborar posteriormente com os cantores em vários concertos 
realizados na polónia. em 1984 iniciou a sua atividade em portugal. realizou diversos concertos por todo 
o país como solista, integrando também grupos de música de câmara. Como solista, atuou com a 
orquestra Sinfónica da rTp e orquestra Metropolitana de lisboa. em colaboração com a Fundação 
gulbenkian, atuou como solista no Festival de Música da Madeira, açores e Sintra e também no grande 
auditório da Fundação. Colabora regularmente como acompanhadora no Concurso de interpretação do 
estoril; foi também acompanhadora dos Cursos de verão em lagos, do Concurso Jovens Músicos da rdp, 
Concurso dos instrumentos de arco na Covilhã, Cursos de verão em Caldas da rainha, entre outros. 
atualmente, leciona música de câmara na escola de Música do Conservatório nacional, é professora  
na academia Superior de orquestra da Metropolitana e colabora regularmente com a Fundação 
gulbenkian, escola Superior de Música de lisboa e instituto piaget de lisboa.


