
Benjamin 
Grosvenor 
piano

21 Out 2017
18:00 Sala Suggia
 –
CICLO PIANO

FUNDAÇÃO EDP

ANO BRITÂNICO

1ª PARTE

Johann Sebastian Bach
Suite Francesa n.º 5, em Sol maior 
(c.1722 ‑25; c.18min)

1. Allemande
2. Courante
3. Sarabande
4. Gavotte
5. Bourrée
6. Loure
7. Gigue

Johannes Brahms
Quatro Peças para Piano, op. 119 
e Brett Dean
Hommage à Brahms
(1893/2013; c.24min)

 ‑ Brahms: Intermezzo em Si menor
 ‑ Dean: Engelsflügel 1
‑ Brahms: Intermezzo em Mi menor
 ‑ Dean: Hafenkneipenmusik
‑ Brahms: 3. Intermezzo em Dó maior
 ‑ Dean: Engelsflügel 2
 ‑ Brahms: Rapsódia em Mi bemol maior

2ª PARTE

Claude Debussy (arr. Leonard Borwick)
Prélude à l’après ‑midi d’un faune 
(1894, arr. 1914; c.9min)

Alban Berg
Sonata, op. 1 (1908; c.12min)

Maurice Ravel
Gaspard de la Nuit (1908; c.23min)

1. Ondine
2. Le Gibet
3. Scarbo
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As seis suites BWV 812 ‑817 (conhecidas como 
“Suites Francesas”), de Johann Sebastian 
Bach (1685 ‑1750), foram escritas maioritaria‑
mente no final do período em que o compositor 
residia em Cöthen (1717 ‑1723) e que viu nascer 
algumas das suas mais importantes e perenes 
criações instrumentais. A apelidação “france‑
sas” associada a estas suites é póstuma, mas a 
música que integram não traduz uma conformi‑
dade particular com o estilo francês da época. 
Como em outras obras do compositor, as 
heranças da maneira francesa (especialmente 
dos compositores cravistas) coabitam com 
outras referências. Há, contudo, a presença 
de algumas danças particularmente popula‑
res na França da época e nem sempre presen‑
tes no modelo típico de suite barroca – como 
o minueto, a gavotte, a bourrée ou a loure (de 
todas a mais rara).

Na Suite Francesa n.º 5 em Sol maior 
observa ‑se a riqueza contrapontística habi‑
tual, desde logo evidenciada na Allemande (que 
funciona como uma espécie de introdução). É 
também o caso da Courante (escrita ao estilo 
italiano, alegre, fluida e de tempo rápido), que se 
desenvolve quase exclusivamente a duas vozes. 
Mas nesta suite há também, por outro lado, uma 
notória abundância de melodias cantabile que 
torna a peça especialmente sedutora e aces‑
sível, como testemunhará qualquer ouvinte. A 
Sarabanda é um momento de rara elegância, 
em que Bach se aproxima mais da tradição de 
Couperin e Rameau. A Gavotte que se segue, 
ao mesmo tempo rica em contraponto e em 
graciosidade, apresenta um ritmo fortemente 
acentuado, o que não é muito típico desta dança 
(os mais atentos apreciarão um detalhe: os pri‑
meiros compassos da linha de baixo têm um 
desenho idêntico aos da popular Ária da Suite 

Orquestral n.º 3). Na Bourrée, que normalmente 
se baseia numa pulsação clara de semínimas, 
Bach suaviza o recorte rítmico, trazendo ‑nos 
uma melodia em estilo arioso (aproximado do 
de uma ária) sobre um baixo arpejado. A termi‑
nar o tríptico de danças “francesas” desta suite 
está um número belíssimo e pleno de lirismo: 
a Loure (dança pouco cultivada por Bach mas 
que aparece também na Partita n.º 3 para vio‑
lino solo em Mi maior, BWV 1006). Essencial‑
mente, poder ‑se ‑ia descrever a loure como 
uma espécie de giga muito lenta, cerimoniosa, 
que se desenvolve em ritmos pontuados cujo 
peso recai fundamentalmente sobre a nota do 
tempo forte. Na Giga final, rápida e vivaz, Bach 
adopta os preceitos do género em que se tornou 
a grande referência para as gerações seguin‑
tes: a fuga. Partindo de um tema ágil baseado 
em arpejos, a peça organiza ‑se em duas gran‑
des partes, sendo que por toda a segunda 
parte o tema aparece na sua forma invertida. 
Encerra ‑se assim a suite com um momento 
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em que agilidade e brilhantismo instrumental 
são inseparáveis de expressividade e perícia 
composicional em perfeito equilíbrio – marca 
de excelência de um compositor que se tornou 
um ícone e um modelo incontornável na forma‑
ção de instrumentistas e compositores.

Foi o caso de Johannes Brahms (1833 ‑1897), 
que estudou com invulgar interesse e paixão 
não apenas a obra de Bach como as de outros 
mestres do passado, da Renascença a Bee‑
thoven – o que ajuda a explicar como logrou 
conciliar tão admiravelmente na sua obra as 
potencialidades do contraponto, da harmonia 
e das formas tradicionais. A escrita de Brahms 
para o teclado (assim como a de Bach) tende 
a ser tecnicamente exigente sem procurar o 
virtuosismo per se. São frequentes os acor‑
des amplos e cheios, difíceis passagens de 
dedos, contrapontos intricados e velados, não 
raras vezes com métricas contraditórias, entre 
muitos outros detalhes que compõem o som 
brahmsiano, tantas vezes de expressão quase 
orquestral. As peças mais tardias prescindem 
das grandes formas e exemplificam as “peças 
de carácter”, sucintas, de concepção mais livre, 
de expressão improvisatória ou lírica e intimista 
(como no caso das peças intituladas Interme‑
zzo). Ouvir ‑se ‑ão hoje as Quatro Peças para 
Piano, op. 119, última publicação pianística 
de Brahms, intercaladas com música de Brett 
Dean (abordada mais adiante neste texto).

Entre as figuras do seu tempo, é célebre e 
particularmente marcante a admiração e ami‑
zade que Brahms manteve com o casal Schu‑
mann desde 1853, em especial a longa relação 
de paixão platónica com Clara. Em 1893, ainda 
antes de acabar estas quatro peças, Johan‑
nes escrevia a Clara e enviava ‑lhe a parti‑
tura de uma delas, em busca de uma reacção: 
“está repleta de dissonâncias! (…) A pecinha 

é excepcionalmente melancólica”. Comen‑
tava, enfaticamente, que a peça era “para ser 
tocada muito lentamente”, acrescentando 
ainda: “todos os compassos e todas as notas 
devem soar como um ritardando, como se 
se quisesse extrair melancolia de cada uma 
delas, com deleite e prazer nas próprias dis‑
sonâncias”. Brahms referia ‑se ao primeiro dos 
três intermezzi com que esta série de peças 
começa, a que Clara chamou “pérola cinzenta” 
(apesar do delicado gotejar de colorido har‑
mónico que a compõe e que quase faz pensar 
num jovem Debussy). A secção central, em Ré 
maior, assume um carácter especial, como que 
de uma valsa quase dissimulada por entre as 
síncopas do acompanhamento e os cromatis‑
mos que pervadem a harmonia. Por fim, volta 
o material inicial, delicadamente transfigurado 
numa corrente de tercinas. 

Mais tarde, Brahms enviou os dois inter‑
mezzi seguintes, que Clara achou “encanta‑
dores”. O segundo, começando mais inquieto 
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que o anterior, contém uma secção em valsa, 
francamente assumida, mas onírica, variando 
o material principal. O terceiro Intermezzo, 
bastante curto, tem um carácter ligeiro, quase 
schubertiano, com uma melodia que aparece 
envolta nos acordes que a acompanham, sem 
nunca perder o efeito scherzando que é mais 
relevado no final, quando a melodia aparece 
reduzida às suas insistentes primeiras notas. 
Finalmente, a grandiosa Rapsódia, que Brahms 
enviou por último a Clara Schumann (e da qual 
estava inseguro por achar a peça “rude e crua”), 
impressionou ‑a por estar “cheia de paixão e 
energia, e graça, também”.

O australiano Brett Dean (1961 ‑) notabilizou‑
‑se primeiro como violetista, não apenas como 
solista, mas também em contexto orquestral 
(integrou a Filarmónica de Berlim entre 1985 
e 1999). Notabilizou ‑se como compositor nos 
finais da década de 1990, com o bailado One of 
a Kind (para violoncelo solo e electrónica) e com 
o concerto para clarinete Ariel’s Music. A sua 
música tem sido abordada por artistas como 
Sir Simon Rattle, Markus Stenz, Simone Young, 
Frank Peter Zimmermann e Daniel Harding.

A obra de Brett Dean para piano conta 
com um ciclo de Estudos ‑Homenagem, em 
progresso (que inclui já tributos a J. S. Bach, 
Janáček e Kurtág). Depois de ter evocado 
uma carta de amor de Brahms e Clara Schu‑
mann (em The Lost Art of Letter Writing para 
violino e orquestra, de 2006), a sua Hommage 
à Brahms, composta em 2013 (para figurar 
entre as peças op. 119 de Brahms, como neste 
programa) presta tributo ao homem e compo‑
sitor Johannes Brahms. Musicalmente, Dean 
toma como ponto de partida texturas de acom‑
panhamento e figurações retiradas de sona‑
tas em duo e canções (lieder) de Brahms. A 
primeira das três breves peças, sob o título 

Engelsflügel (Asas de anjos), chega numa 
textura também ela arpejada, que se vai rare‑
fazendo até aos líricos compassos finais, mais 
assumidamente próximos de uma expressão 
romântica introspectiva; a agitada Hafenk‑
neipemusik (Música de tabernas de marinhei‑
ros) destaca ‑se pelo elevado recorte rítmico 
e textural que subjaz à peça, de uma vitali‑
dade contagiante; por último (e numa alusão 
ternária também ela proeminente nas estrutu‑
ras brahmsianas), novamente uma peça sob o 
título Engelsflügel, esta feita de acordes persis‑
tentes e estáticos, místicos, de cor subtilmente 
variada, interrompidos por pequenas células 
que parecem assumir ‑se como ecos transfi‑
gurados do espírito scherzando e dos materiais 
ouvidos anteriormente. Ainda que a música se 
baseie em matéria ‑prima claramente brahm‑
siana, resgata deliberadamente um espaço 
poético muito pessoal, dela se libertando 
para iluminar um sentido também poético nas 
quatro melancólicas peças op. 119, desenvol‑
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vendo a ideia de “uma linha ou parte que está 
ausente, a pessoa que não está ao seu lado” 
(palavras do próprio compositor).

Um outro tipo de ausência paira, em tons oníri‑
cos, sobre a peça que se segue no programa, 
escrita originalmente para orquestra em 1891‑
‑1894 por Claude Debussy (1862 ‑1918): o incon‑
tornável Prelúdio à Sesta de um Fauno, aqui 
apresentado numa rara versão para piano. A 
peça tem sido associada ao alvor do impressio‑
nismo musical contra a perspectiva do próprio 
Debussy, que tentava sobretudo uma apro‑
ximação à estética simbolista, seu real ponto 
de partida. No poema que inspirou a peça, 
A Sesta de um Fauno de Stéphane Mallarmé 
(1842 ‑1898), um fauno que tocava a sua flauta 
de pã no bosque deixa ‑se seduzir pelas ninfas 
que passam e persegue ‑as sem sucesso, até 
mergulhar num sono em que vislumbra o encon‑
tro com elas, acordando depois com as reminis‑
cências que descreve, solitário, em monólogo. 
Apontado pelo compositor Pierre Boulez como 
o início da música moderna, o Prelúdio ficou 
célebre pelas suas inovações harmónicas, 
pela orquestração cheia de sensualismo e por 
uma liberdade de construção sem preceden‑
tes, distanciada dos processos típicos de elabo‑
ração sinfónica em favor de uma abordagem 
mais sugestiva e evocativa do que dramática 
(à semelhança da linguagem do próprio poema). 

Embora Debussy tenha sido um brilhante 
pianista e tenha escrito algumas das mais 
idiomáticas obras para piano do século, esta 
transcrição para piano do Prelúdio à Sesta de 
um Fauno foi feita em 1914 pelo pianista inglês 
Leonard Borwick (1868 ‑1925), antigo aluno de 
Clara Schumann. A transcrição de Borwick, que 
um crítico apelidou de “complicada e fria”, não foi 
a única (também George Copeland fez uma na 
época), mas é a mais conhecida. Saliente ‑se que 

a transcrição de obras orquestrais era, numa 
época anterior à disseminação das gravações, 
um meio importante de difusão do repertório. 
Apesar da conhecida tradição de adaptações 
pianísticas de intuito marcadamente explora‑
tório e desafiador, típicas do culto romântico do 
virtuosismo, esta transcrição representa um 
intuito mais sóbrio: Borwick defendia a adap‑
tação pianística não apenas motivado pelo 
potencial de divulgação das obras, mas também 
valorizando a possibilidade de o pianista confe‑
rir uma “cor” especial às ideias originalmente 
concebidas para outros instrumentos. 
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O programa segue com música de um compo‑
sitor que se deixou inspirar particularmente 
pela obra de Debussy e pela de outros dois 
compositores que têm perpassado os pará‑
grafos que o leitor tem diante de si – Brahms 
e Robert Schumann (aos quais se deve acres‑
centar ainda Hugo Wolf). Falamos do austríaco 
Alban Berg (1885 ‑1935), que se afirmaria, com 
Schoenberg e Webern, como uma das figuras 
marcantes da chamada Segunda Escola de 
Viena. Berg foi encontrando o seu caminho 
mais pessoal a partir dos estudos composi‑
cionais com Schoenberg (entre 1907 e 1911), 
enquanto o mestre desbravava caminhos 
com a sua Sinfonia de Câmara (1906) e com o 
Quarteto de Cordas n.º 2 (1908 ‑9), obras que 
marcariam Berg vitaliciamente. Schoenberg 
queixava ‑se de que “a sua imaginação aparen‑
temente só funcionava em canções”. Come‑
çou a exigir de Berg a escrita de várias obras 
instrumentais, e por isso, entre 1907 e 1908, 
para além de inúmeras outras peças, Berg 
esboçou cinco sonatas para piano, nenhuma 
delas terminada. Ainda em 1908, escreveu 
a Sonata, que constitui o seu opus 1, única 
obra para piano do seu catálogo oficial e, não 
menos importante, primeira obra para piano da 
Segunda Escola de Viena. Inicialmente projec‑
tada para ter três andamentos, acabaria por 
ficar com um único andamento por sugestão 
de Schoenberg, que assegurou a Berg que não 
haveria nada a acrescentar com os andamen‑
tos seguintes. Acabou por ser publicada em 
Berlim em 1910 às expensas do próprio Berg 
(que desenhou a capa da primeira publicação) 
e estreada no ano seguinte por Etta Werndorf, 
no mesmo concerto que acolheu a estreia do 
Quarteto de Cordas, op. 3, de Berg.

Em termos formais, a peça organiza ‑se 
de acordo com os preceitos habituais num 
primeiro andamento de sonata (exposição 

repetida – desenvolvimento – reexposição 
variada), havendo ainda uma coda no final. 
As mudanças de secções correspondem, 
grosso modo, a mudanças de andamento ou 
de textura, ajudando um ouvinte desprevenido 
a situar ‑se. A exposição apresenta uma poli‑
fonia densa, ao passo que o desenvolvimento 
surge menos carregado. É particularmente 
importante em termos expressivos o papel da 
harmonia, com as suas contradições entre, por 
um lado, o cromatismo herdado de Wagner (via 
Wolf e Schoenberg) e um diatonismo repleto de 
tons inteiros que denuncia a herança debus‑
siana. Não estamos ainda perante um exem‑
plo de escrita atonal, tampouco dodecafónica 
(que ainda estava por inaugurar em 1908). O 
discurso assenta numa harmonia cujo centro 
se mantém ambíguo, havendo só no início e no 
final da peça uma enunciação clara da tonali‑
dade principal (Si menor).
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No mesmo ano em que Alban Berg terminava 
de escrever a sua Sonata em Viena – ou, por 
outro lado, catorze anos depois de Debussy ter‑
minar o Prelúdio à Sesta de um Fauno – Mau-
rice Ravel (1875 ‑1937) assinava a composição 
de Gaspard de la Nuit, a que deu o subtítulo 
“Três Poemas para Piano a partir de Aloysius 
Bertrand”. Cada uma das três peças que com‑
põem a obra decorre de um item específico de 
Gaspard de la Nuit – Fantasias à Maneira de 
Rembrandt e de Callot, uma colecção de pro‑
sas poéticas de Aloysius Bertrand (1807 ‑1841) 
que transporta o leitor para os domínios do fan‑
tástico e do grotesco. Ravel tomou contacto 
com o livro ainda em finais do século XIX por 
sugestão de Ricardo Viñes, virtuoso pianista 
catalão que se notabilizaria como intérprete 
de obras de Debussy e Ravel, entre as quais 
esta mesma peça, por ele estreada em 1909. 
Se, por um lado, ficou seduzido pelas sonori‑
dades sensuais e pela musicalidade da lingua‑
gem, por outro lado soube desde cedo que se 
trataria de uma peça virtuosística (conta ‑se 
que se propôs mesmo escrever uma peça que 
suplantasse o nível de dificuldade de Islamey 
de Balakirev). O resultado, para além do desa‑
fio técnico, evidencia as palavras do composi‑
tor: «a minha ambição é dizer com notas o que 
um poeta exprime com palavras».

Ondine é o onírico conto de Ondina: a ninfa 
das águas canta docemente para seduzir 
aquele que a contempla a entrar no seu reino, 
no fundo do lago. Mas o poeta, que ama uma 
mortal, não a ouve. Ela verte então algumas 
lágrimas, o choro dá lugar ao riso e Ondina 
desaparece enfim por entre aguaceiros. É difí‑
cil decidir qual o elemento mais sedutor nesta 
peça: se o ambiente mágico inicial (de dificílima 
execução com os seus acordes repetidos num 
tão ténue pianissimo), se as sugestões aquá‑
ticas – ora delicadas, ora voluptuosas –, se a 

expressividade das melodias, se a refinada 
exploração harmónica. 

Le Gibet traz uma imagem do deserto, onde 
se vê o corpo de um homem enforcado ante a 
luz do pôr ‑do ‑sol, enquanto se ouve um sino 
numa cidade ao longe. A escrita pianística é ad‑
mirável tanto pelo poder evocativo como pela 
economia de recursos. A peça desenvolve ‑se 
em tempo lento, predominantemente em pia‑
nissimo, com materiais muito circunscritos: 
um Si bemol persistente sob um tempo me‑
tronómico, imutável ao longo de toda a peça 
(sugerindo o sino), melodias que se vão trans‑
formando lentamente, harmonizadas de forma 
dissonante e, ainda, uma melodia exposta em 
quintas no registo grave, sombria, ora presen‑
te, ora difusa. No plano musical, Le Gibet é um 
caso excepcionalmente eficaz de uma expres‑
são que surge relevada pela antítese do relevo 
em si: a mensagem é iluminada através daqui‑
lo que não é dito.



9

Finalmente, Scarbo é o nome de um gnomo 
que durante a noite ri, faz piruetas, ziguezagueia 
pelo quarto, arranha os cortinados, aparece e 
desaparece constantemente. A espécie de 
scherzo fantasmagórico que Ravel concebeu 
é o clímax da obra a todos os níveis, reunindo 
características de todas as texturas anteriores 
num virtuosismo verdadeiramente intimidante. 
Terão sido páginas como estas que levaram a 
que Ravel, nas suas notas autobiográficas, refe‑
risse Gaspard de la Nuit como “três poemas 
românticos de virtuosismo transcendente” 
(numa subtil vénia a Liszt e aos seus Estudos de 
Execução Transcendental). No entanto, como 
acontece com o restante programa deste 
recital, trata ‑se de um virtuosismo que, sendo 
evidente, não vem em nome de meros artifícios, 
mas de uma profunda pertinência de signifi‑
cado, transcendente no sentido mais recom‑
pensador do termo, como quimera do inefável 
e do sublime.

PEDRO ALMEIDA, 2017



Benjamin Grosvenor piano

O pianista britânico Benjamin Grosvenor é reco‑
nhecido internacionalmente pelas suas inter‑
pretações electrizantes e inteligentes. O seu 
domínio virtuoso dos aspectos técnicos mais 
exigentes sustenta uma capacidade musical de 
notável profundidade. Admirado pelo seu som, 
é um dos pianistas mais solicitados do mundo. 
Começou por se destacar como vencedor, aos 
11 anos, da Final do Concurso Jovens Músicos 
da BBC 2004, na categoria de Teclado. Com 
apenas 19, foi convidado para tocar com a 
Sinfónica da BBC na noite de abertura dos BBC 
Proms 2011. Desde então ganhou fama inter‑
nacional, sendo em 2016 o primeiro laureado 
com o Ronnie and Lawrence Ackman Classical 
Piano Prize, atribuído pela Filarmónica de Nova 
Iorque. Em resultado deste prémio, regressa 
a esta cidade em Abril de 2018 para tocar o 
Concerto n.º 3 de Beethoven sob a direcção de 
Esa ‑Pekka Salonen, e ainda música de câmara 
com membros da orquestra no Tisch Center for 
the Arts, 92nd Street Y.

Entre os seus compromissos recentes e 
próximos, destacam ‑se colaborações com 
as Sinfónicas de Boston, Londres, Melbourne, 
São Francisco, Singapura, Tóquio e Washing‑
ton, Sinfónica da Rádio Finlandesa, Orques‑
tra Gürzenich de Colónia, Orquestras de 
Cleveland, Gulbenkian, Hallé e da Gewand‑
haus de Leipzig, Filarmonica della Scala e 
Sinfónica da BBC (noite de encerramento dos 
Proms em 2015 com Marin Alsop). Em recital, 
apresenta ‑se na Konzerthaus de Viena, Théâ‑
tre des Champs Elysées em Paris, Muziek‑
gebouw em Amesterdão, Carnegie Hall em 
Nova Iorque, Konzerthaus em Berlim, Barbi‑
can Centre em Londres, Musashino Civic 
Cultural Hall em Tóquio, Festivais de Lucerna 

e Gilmore, La Roque d’Antheron, Ciclo de Piano 
do Southbank Centre, além de uma digressão 
na América do Sul. Tem trabalhado com maes‑
tros de grande prestígio como Vladimir Ashke‑
nazy, Jiří Bělohlávek, Andrey Boreyko, Semyon 
Bychkov, Riccardo Chailly, Charles Dutoit, Sir 
Mark Elder, Edward Gardner, Alan Gilbert, 
Vladimir Jurowski, Andrew Litton, Andrew 
Manze, Ludovic Morlot, Kent Nagano, Gianan‑
drea Noseda, Sir Roger Norrington, François‑
‑Xavier Roth, Alexander Shelley, Thomas 
Søndergård, Nathalie Stutzmann, Gabor Taka‑
cs‑Nagy e Michael Tilson Thomas.       A música 
de câmara é uma área pela qual Benjamin 
Grosvenor também se interessa, destacando‑
‑se actuações com os Quartetos de Cordas 
Escher, Elias e Endellion e os ensembles da 
Sinfónica de Montréal e das Filarmónicas de 
Nova Iorque e Nápoles, em salas como o Museu 
do Louvre em Paris e o Queen Elizabeth Hall 
em Londres. Participa no prestigiante ciclo 

©
 D

ec
ca

 –
 S

op
hi

e 
W

rig
ht



“Junge Wilde” da Konzerthaus de Dortmund 
desde 2015/16, aí se apresentando em várias 
ocasiões ao longo de três anos – em Junho de 
2018 toca com a violinista Hyeyoon Park.

Benjamin Grosvenor foi o músico britâ‑
nico mais novo de sempre a assinar contra‑
to discográfico com a Decca Classics, em 
2011 – e o primeiro pianista britânico em qua‑
se 60 anos. O seu quarto CD para a editora, 
Homages (2016), apresenta um conjunto de 
homenagens de compositores aos respecti‑
vos antecessores. Foi premiado com um Dia‑
pason d’Or e nomeado Instrumentista do mês 
pela BBC Music Magazine.

Ao longo da sua carreira sensacional, Benja‑
min Grosvenor foi distinguido com Prémios da 
Gramophone (Jovem Artista do Ano e Instru‑
mentista do Ano), Classic Brits Critics’ Award, 
UK Critics’ Circle Award (Jovem Talento Excep‑
cional) e Diapason d’Or (Jovem Talento). Foi 
tema de dois documentários televisivos da 
BBC, bem como de uma série da CNN (Human 
to Hero). Benjamin Grosvenor começou a tocar 
piano aos seis anos de idade e estudou na Royal 
Academy of Music com Christopher Elton e 
Daniel ‑Ben Pienaar, onde se diplomou em 2012 
com a distinção Queen’s Commendation for 
Excellence. Em 2016 foi nomeado Fellowship 
da instituição. É apoiado desde 2013 pelo grupo 
bancário EFG International.
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